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1. Úvod 

 

Podnikové rozhodování, které je zaloţeno na kvalitních informacích, se neobejde bez finanční 

analýzy. Je potřeba detailně vyhodnotit finanční situaci podniku, musí být známá finanční 

kondice, finanční zdraví firmy. Rovněţ silné konkurenční prostředí vyţaduje, aby podnik 

poměřoval svou výkonnost, srovnával s hodnotami v odvětví nebo přímo s konkurencí. 

Výsledky finanční výkonnosti firmy dále slouţí k rozhodnutím z oblasti investování, 

financování.  

 

Hodnocení finanční výkonnosti podniku vychází v současnosti z finanční analýzy. Poskytuje 

informace o silných a slabých stránkách podniku, jeho příleţitostech i případných ohroţeních, 

na základě kterých lze přijímat daná rozhodnutí. Čerpá data z finančních výkazů jako je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněţních tocích.  

 

Finanční analýza není jen výpočet poměrových ukazatelů v čase. Představuje zjištění o 

provázanosti jednotlivých ukazatelů a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umoţňuje 

dospět k určitým závěrům o celkové finanční situaci a efektivnosti hospodaření podniku. 

Důleţitou roli hraje z hlediska efektivní formulace podnikatelské strategie. 

 

Cílem mé diplomové práce je pomocí vybraných technik finanční analýzy zjistit finanční 

zdraví firmy Farma Stonava. Na základě těchto informací podat příslušná doporučení a 

návrhy, které by pomohly zlepšit výkonnost firmy. 

 

Práci tvoří dvě stěţejní části - teoretická a aplikační. Teoretická východiska poskytují 

základní informace o finanční analýze, jejich uţivatelích a potřebných zdrojích informací. 

Charakterizuje jednotlivé absolutní, poměrové a souhrnné ukazatele, které se podílejí na 

zjištění výkonnosti firmy. V poslední fázi této části je představena charakteristika firmy 

Farma Stonava. 

 

Aplikační část se skládá z jednotlivých propočtů finanční analýzy absolutních ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a zjišťuje rovněţ výsledky firmy na základě bankrotních a bonitních 

modelů.  
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V závěru práce jsou provedena patřičná doporučení a návrhy, které vycházejí z propočtů 

finanční analýzy firmy Farma Stonava v aplikační části. Smyslem těchto návrhů je pomoci 

firmě k zlepšení firemní výkonnosti a celkovému ozdravení firmy Farma Stonava. 
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2.  Teoretická východiska 

 

2.1  Finanční analýza 

 

Finanční analýza představuje ucelený nástroj k hodnocení a ocenění podniku. Jde o hodnocení 

dosavadního stavu, ve kterém se podnik nachází v okamţiku ocenění a vyjadřuje předpoklad 

do budoucna hospodaření firmy. Poskytuje dále cenné informace o silných a slabých 

stránkách firmy, které by mohly identifikovat moţná rizika nebo naopak určit vhodné 

perspektivy růstu. Základním nástrojem k posouzení zdraví firmy patří výpočet a přesná 

interpretace výsledků poměrové analýzy. Stěţejním cílem  finanční analýzy je poskytnout 

informace o finančním zdraví  podniku. [4] 

 

„Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící tísně, lze se domnívat, ţe v dohledné 

budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost.“ jak tvrdí Grünwald, 

Holečková (2007, str. 23) 

 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu řady subjektů, které 

přicházejí do kontaktu s danou firmou. Kaţdá z těchto skupin má své specifické zájmy, které 

upřednostňuje při svém rozhodování. S tím je spojeno rovněţ rozdělení finanční analýzy na 

interní a externí, a to v závislosti na tom, kdo vyţaduje a provádí finanční analýzu. [7] 

 

Manažeři čerpají data z finančního účetnictví, které tvoří základ pro finanční analýzu. 

Znalost finanční situace podniku umoţňuje přijímat správná rozhodnutí při plánování, řízení, 

financování podniku. [4] 

 

Investoři, kteří vystupují jako akcionáři a vlastníci podniku, patří mezi primární uţivatele 

finančně-účetních informací. Potenciální investoři, kteří uvaţují o vloţení svých peněţních 

prostředků do podniku, se musí ujistit o správnosti svých rozhodnutí. [6] 
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Banky a jiní věřitelé vyţadují informace o finančním stavu dluţníka, zda poskytnout úvěr, 

v jaké výší a za jakých podmínek, čímţ posuzují bonitu dluţníka. [6] 

 

Dodavatelé nejvíce zajímá likvidita, jde především o krátkodobou prosperitu. Dlouhodobí 

dodavatelé se zaměřují na stabilitu firmy. 

Odběratelé rovněţ zjišťují stabilitu a likviditu, která je pro ně prioritou. Musí mít garanci, ţe 

firma bude schopna dostát svým závazkům. [4] 

 

Snahou konkurence je získat potřebné informace za účelem srovnání výsledků hospodaření. 

Podnik, který informuje konkurenci a okolí o svých výsledcích, jeví se jako transparentní, 

s dobrou pověstí a snaţí se udrţet na určité úrovni. [4] 

 

Zaměstnanci jsou součástí podniku, a proto by měli mít přirozený zájem na jeho likviditě, 

stabilitě. Na základě výsledků těchto analýz se následně odvíjí také sociální a mzdová 

politika. [6] 

 

Stát má rovněţ zájem na finančních informacích firem pro utváření hospodářské politiky, pro 

statistické účely, kontrola daňových povinností a mnoho dalších. [4] 

 

 

2.3 Zdroje informací 

 

Potřebná data pro finanční analýzu je moţné čerpat ze zdrojů finančních i nefinančních. 

Klíčovou část informací představují rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Účetní 

informace mají svá úskalí a nedostatky, ke kterým jednoznačně patří zobrazení minulosti, dále 

neobsahují výhledy do budoucnosti. Samotné souhrnné výstupy neposkytují úplný obraz o 

hospodaření a celkové finanční situaci podniku. Nezahrnují informace o silných a slabých 

stránkách, nebezpečí, trendech a celkové kvalitě hospodaření. Všechny tyto vyjmenované 

nedostatky překonává finanční analýza. Pracuje s ucelenými informacemi a podává celkový 

pohled na finanční situaci firmy. Finanční analýza poměřuje údaje mezi sebou a rozšiřuje 

jejich vypovídací schopnost. Umoţňuje dospět k určitým závěrům, na základě čeho je moţné 

přijímat správná rozhodnutí. [7] 
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2.3.1  Rozvaha 

 

Rozvaha se skládá s jednotlivých poloţek aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku a zdrojů jeho 

krytí k danému časovému okamţiku, a to v peněţním vyjádření. Aktiva představují vloţené 

prostředky, které vznikly na základě minulých rozhodnutí a předpokládá se, ţe budou přinášet 

určitý ekonomický efekt. Dluhy vyjadřují stávající závazky firmy, které vznikly v minulosti a 

v budoucnu by měly sniţovat zmíněný ekonomický efekt dosaţený zapojením aktiv do 

podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál představuje rozdíl aktiv a cizích zdrojů. Při hodnocení 

poloţek rozvahy je třeba vzít v úvahu určité okolnosti, které mají vliv na jejich vypovídací 

schopnost. Jde hlavně  o princip účtování v historických cenách majetkových částí, metody 

odepisování majetku, oceňování pohledávek a zásob. Všechny tyto skutečnosti ovlivňují 

celkové hodnocení finanční situace podniku. [7] 

 

2.3.2  Výkaz zisku a ztráty 

 

„Rozdíl výnosů a nákladů, tj. výsledek hospodaření, tvoří obsah účetního výkazu zisků a ztrát. 

Pokud bychom chtěli vyjádřit matematicky tento vztah, pak platí:  

trţby (výnosy) – náklady = zisk.      

Výkaz zisků a ztrát vyjadřuje, jak byl podnik úspěšný z hlediska vyuţívání majetku a zdrojů, 

které měl v hodnoceném období k dispozici. Vyjadřuje, jakého efektu – hospodářského 

výsledku bylo dosaţeno. Veličiny, výnosy, náklady a hospodářský výsledek jsou veličinami 

tokovými.“ jak tvrdí Kislingerová (2001, str. 59) 

 

Výkaz zisku a ztrát je sestavován na základě akruálního principu, coţ vyjadřuje, ţe jednotlivé 

transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehoţ se časově a věcně týkají, nikoliv 

podle toho, zda došlo v daném období k peněţnímu příjmu nebo výdaji. Výnosy se uznávají 

v období, ve kterém byly realizovány – realizační princip, a to nehledě na to, zda v témţ 

období došlo k jejich úhradě. Pro uznání nákladů je rozhodujícím okamţikem vznik nákladů, 

tedy období, kdy se náklady podílely na tvorbě výnosů – princip věcné shody nákladů 

s výnosy. [4] 

 

Výkaz zisku a ztrát odráţí úspěšnost práce managementu ve vyuţívání majetku a kapitálu. 

Základ výsledku hospodaření tvoří část provozní, která dává obraz o tom, co podnik skutečně 
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vyprodukoval. Následuje část finanční, která je výsledkem finančních operací uskutečněných 

ve sledovaném období. Poslední část výkazu je určena mimořádnému výsledku hospodaření, 

který odráţí všechny neočekávané situace, které se v podniku ve sledovaném období 

vyskytly. Tato poslední část hospodářského výsledku nesmí být opomíjená v případě zjištění 

trţní hodnoty podniku. Výsledek hospodaření je nutno upravit od mimořádných skutečností 

při zjištění trvale dosaţitelné úrovně zisku nebo jiného výnosu. [7] 

 

2.3.3  Výkaz Cash flow 

 

Výkaz cash flow nebo-li přehled o peněţních tocích podává informace o mnoţství přijatých a 

vydaných peněţních prostředcích za určité období. Peněţní toky jsou chápány na straně jedné 

jako přírůstky peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů v podobě příjmů a na straně 

druhé jde o úbytky peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů v podobě výdajů. [4] 

 

Výkaz cash flow je moţné sestavit dvěma způsoby, a to buď přímou, nebo nepřímou 

metodou. Přímá metoda je zaloţena na plynulém sledování vývoje peněţního toku 

v souvislosti s jednotlivými hospodářskými operacemi. Nepřímá metoda je zaloţena na 

úpravě výsledku hospodaření o nepeněţní operace, změnu stavu poloţek pracovního kapitálu, 

a poloţky příjmů a výdajů spojené s finanční a investiční činností. Výkaz je rozdělen do tří 

částí: provozní, investiční a finanční.  [7] 

 

2.3.4  Úprava účetních výkazů 

 

Jednotlivé poloţky rozvahy jsou pro finanční analýzu seřazeny z hlediska likvidity, tzn. 

z hlediska délky období, které je nezbytné pro jejich přeměnu v hotovost. Závazky podniku 

jsou řazeny z hlediska času, tzn. podle doby splatnosti od těch, které musejí být uhrazeny 

nejdříve, aţ po ty s nejdelší dobou splatnosti. Tato úprava rozvahy umoţní snadno se 

zorientovat, které poloţky se vztahují k běţné, krátkodobé činnosti opakující se během 

jednoho roku – krátkodobá aktiva, a které se vztahují k delšímu období – dlouhodobá, stálá 

aktiva. Poloţky aktiv a pasiv by měly vzájemně korespondovat. [1] 

 

Seřazení výkazu zisku a ztrát podle jednotlivých činností na provozní, finanční a mimořádnou 

umoţní investorům a analytikům na první pohled rozpoznat stěţejní podnikatelskou činnost. 
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Mimořádné poloţky a tím i mimořádný hospodářský výsledek se nepodílí na výsledku 

běţného účetního období. Tento výsledek by neměl být hodnocen jako plnohodnotný zdroj 

financování podniku. [1] 

 

 

2.4   Metody a techniky finanční analýzy 

 

Základem finanční analýzy je povaţován výpočet tradičních ukazatelů finanční výkonnosti, 

které dobře odráţejí zkoumanou ekonomickou realitu. Vyjádření ukazatelů se provádí 

v peněţních jednotkách, ale i v procentech, v jednotkách času, popřípadě mohou být i 

bezrozměrné. Tradiční metody jsou často pouţívanými pro jejich nenáročnost a snadnou 

interpretaci výsledků. Jsou zde přesně stanoveny hodnoty, kterých by měl podnik dosahovat 

při efektivním hospodaření, tak i prahové hodnoty, ve kterých se podnik dostává do 

finančních problémů. Základ tradičních ukazatelů hodnocení výkonnosti tvoří absolutní, 

poměrové ukazatele, pyramidové soustavy a soustavy ukazatelů zaloţené na bonitních a 

bankrotních modelech.  [ 15 ] 

 

Nejčastěji pouţívanými typy tradičních ukazatelů, které měří finanční výkonnost lze 

povaţovat: 

1. Absolutní ukazatele 

2. Poměrové ukazatele 

3. Pyramidový rozklad  

4. Souhrnné ukazatele [15] 

 

V posledních letech se celosvětově upřednostňuje měření výkonnosti podniku z hlediska 

zvýšení hodnoty podniku. K moderním přístupům k měření finanční výkonnosti firem 

jednoznačně patří ukazatel Economic Value Added (EVA) – ekonomická přidaná hodnota. 

Metoda je zaloţena na ekonomickém zisku, coţ představuje základní rozdíl od klasických 

metod finanční analýzy, kde ukazatelé vychází z účetního zisku. K dalším významným 

moderním ukazatelům řadíme MVA – trţní přidaná hodnota, RONA – výnosnost čistých 

aktiv, CROGA – CF výnosnost hrubých aktiv. Nejkomplexnějším měřítkem výkonnosti 

podniku je povaţován ukazatel CFROI – CF výnosnost investice. Ukazatel porovnává 
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peněţní tok podniku s celkovými aktivy, které jsou do podniku vloţeny pro vytváření daného 

toku. [7], [10] 

 

2.4.1 Absolutní ukazatele 

 

Metoda absolutní pouţívá data obsaţené v účetních výkazech, tedy absolutní ukazatele. 

Představují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Poskytují dobré srovnání v rámci podniku, 

naopak méně výhodné jsou pro mezipodnikové srovnání. Absolutní ukazatele dále můţeme 

členit na stavové a tokové ukazatele, které respektují závislost hodnot ukazatele na délce 

období, ke kterému se vztahuje. Stavové ukazatele vyjadřují údaje o stavu k danému 

časovému okamţiku. Tokové ukazatele vymezují vývoj ekonomické skutečnosti za určité 

období, časový interval. [4] 

 

2.4.1.1  Horizontální analýza 

 

„Horizontální analýza je finančně-analytická technika, která je v podnicích nasazována 

naprosto běţně téţ pod označením analýza časových řad. Jde tedy o analýzu vývoje 

finančních ukazatelů v závislosti na čase. Obvyklým výstupem je časový trend analyzovaného 

ukazatele, vyuţitelný specielně pro predikci jeho budoucího vývoje.“ jak tvrdí Kalouda (2009, 

144 str.) 

 

Jednou z moţností jak kvantifikovat meziroční změny, je vyuţít různé indexy či diference. 

Indexy představují procentuální změnu jednotlivých poloţek výkazů, diferencí rozumíme o 

kolik se jednotlivé poloţky změnily v absolutních číslech. Matematický zápis indexu je 

uveden níţe, kde oba vzorce poskytují totoţnou informaci. První odráţí vývoj poloţky 

v relaci k minulému období, zatím co druhý vzorec po vynásobení hodnotou 100 ukazuje o 

kolik procent se poloţka změnila. [8] 

Vzorec 1:  

                                                                                            [Kislingerová, Hnilica, 2005, str. 12]
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Bi(t) je hodnota bilanční poloţky i v čase t 

 

 

 

Lepší vypovídací schopnost kvantifikace meziroční změny má diference - rozdíl, a to pokud 

index nelze vypočítat nebo pokud nabývá nepřehledných hodnot.  

Výpočet diference je následující: 

Vzorec 2: 

Dt/t-1 = Bi(t) – Bi(t-1)                                                          [Kislingerová, Hnilica, 2005, str. 13] 

Kde: 

Dt/t-1  je změna k minulému období 

t je čas 

Bi je hodnota bilanční poloţky i [8] 

 

 

2.4.1.2  Vertikální analýza 

 

„Pokročilejším stádiem zkoumání je vertikální analýza, která zajišťuje procentní strukturu 

poloţek uvedených ve výkazech. Základem (100%) bývá rozvahový součet, výkony nebo 

trţby.“ jak tvrdí Grünwald, Holečková (2007, str. 60) 

 

U vertikální analýzy jde o to, ţe se na jednotlivé poloţky výkazů pohlíţí v relaci k nějaké 

veličině. Matematicky můţeme tento vztah vyjádřit takto: 

Vzorec 3: 

[Kislingerová, Hnilica, 2005, str. 15] 

            

  

Kde:  

Pi – hledaný vztah 

Bi – velikost poloţky bilance 

∑ Bi – suma hodnot poloţek v rámci určitého celku. [8] 
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2.4.1.3  Bilanční pravidla 

 

Vedle výše zmíněných vertikálních i horizontálních ukazatelů lze analyzovat, zda podnik ve 

své činnosti uplatňuje tzv. bilanční pravidla. Jde o určitá doporučení pro dosaţení 

dlouhodobé finanční rovnováhy a stability, kterými by se měl management podniku řídit.  

1. Zlaté bilanční pravidlo financování – jde o sjednocování časového horizontu 

majetkových částí s časovým horizontem zdrojů. Financování dlouhodobého majetku 

je kryto z vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů a krátkodobý majetek 

financujeme krátkodobými zdroji. 

2. Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – toto pravidlo zkoumá vztahy na straně pasiv. Platí, 

ţe vlastní zdroje měly by převyšovat cizí zdroje, v krajním případě se mají rovnat.  

3. Zlaté pari pravidlo – sleduje vztah dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů. Podnik 

ve svém financování vyuţívá vlastních i cizích zdrojů. Rovnost těchto dvou poloţek se 

nemusí vţdy shodovat. [6] [7] 

 

2.4.1.4  Rozdílové ukazatele 

 

Mezi absolutní ukazatele lze také zařadit rozdílové ukazatele, a to ukazatel čistého 

pracovního kapitálu. Představuje často pouţívaný pojem výkonnosti při určení trţní hodnoty 

podniku. Vymezení čistého pracovního kapitálu lze dosáhnout dvěma způsoby, a to z pozice 

aktiv a pasiv. První způsob z pozice aktiv označuje přístup finančních manaţerů, kde od 

celkových oběţných aktiv je odečten cizí krátkodobý kapitál. Pro manaţera to znamená 

moţný „finanční polštář“, který dovoluje podniku pokračovat v činnosti i za předpokladu 

nepříznivých událostí, jeţ by si vyţádaly neočekávaně vysoký výdej peněţních prostředků. 

[15] 

 

Schéma č. 2.1: Vymezení čistého pracovního kapitálu z pozice aktiv

Vlastní kapitál

Zdroj: ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2005, str. 16
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Druhý přístup výpočtu ukazatele čistého pracovního kapitálu z pozice pasiv označuje přístup 

vlastníka společnosti, kde od vlastního a cizího dlouhodobého kapitálu odečteme stálá aktiva. 

Vlastník sám rozhoduje, kolik z dlouhodobého kapitálu připadne na financování běţné 

činnosti. Tato výše je povaţována za běţně pracující dlouhodobý kapitál. [15] 

 

Schéma č. 2.2: Vymezení čistého pracovního kapitálu z pozice pasiv

Zdroj: ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem, 2005, str. 17
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2.4.2 Poměrové ukazatele 

 

Výhoda poměrové analýzy je dána tím, ţe redukuje hrubé údaje lišící se podle velikosti firem 

na společnou komparativní bázi. Srovnává aktuální finanční data firmy s jejími historickými 

informacemi anebo s daty jiných podniků. Poměrová analýza je nejčastěji pouţívaným 

nástrojem finanční analýzy. Výsledky analýzy vedou k hlubšímu poznání finančních 

podmínek podniku a jejího hospodaření. Naopak zneuţití finanční vychází z toho, ţe se 

některému ukazateli přikládá příliš velký význam. [1] 

 

Podnik je sloţitým organismem, k jehoţ charakteristice finanční situace není rozhodující 

pouze jeden ukazatel. Nejčastěji pouţívanými tradičními ukazateli poměrové analýzy pro 

měření výkonnosti podniku jsou ukazatelé: 

 Rentability 

 Aktivity 

 Zadluţenosti 

 Likvidity 

 Produktivity práce [8] 
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2.4.2.1   Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jinak výnosnosti představují konečný efekt dosaţený hospodářskou 

činností podniku k určitému vstupu, a to k celkovým aktivům (majetku), vlastnímu kapitálu, 

trţbám. Vypovídají o míře dosaţeného zisku z investic, intenzitě vyuţívání, reprodukci a 

zhodnocení kapitálu vloţeného do podniku. [7] 

 

 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE- Return on Cupital Employed) 

„Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšení potenciálu 

vlastníka vyuţitím dlouhodobého cizího kapitálu. Investovaný kapitál se vztahuje jen ke 

zpoplatněnému kapitálu. Jedná se o ukazatel, který je často vyuţíván k mezipodnikovému 

porovnávání.“ jak tvrdí Dluhošová (2010, str. 81) 

Vzorec 4: 

ROCE = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy  [Dluhošová, 2010, str. 81] 

 

 

 Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA – return of assets) 

Ukazatel je povaţován za základní měřítko rentability. Při pouţití ve tvaru EBIT, hovoříme o 

produkční síle a je povaţován v tomto smyslu za nejkomplexnější ukazatel. Abstrahuje v čase 

od změn v daních i od změn v nastavení kapitálové struktury, coţ je v podmínkách České 

republiky důleţité.  Poměřuje efekt připadající na jednotku majetku zapojeného do 

podnikatelské činnosti. [7] 

Vzorec 5: 

ROA = EBIT / aktiva                                                   [Dluhošová, 2010, str. 80] 

 

 

 Rentabilita vlastního jmění (ROE – return on equity) 

Charakterizuje výnosnost vlastního kapitálu, tzn. kolik zisku připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Vyjadřuje výnosnost kapitálu pro akcionáře. Rozpory mohou nastat při konstrukci 

jmenovatele zlomku – vlastního kapitálu, kde hlavní poloţku tvoří základní kapitál. Navíc 

součástí vlastního kapitálu jsou další poloţky, jako je zisk, fondy apod., které věcně patří do 
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vlastního kapitálu, ale nejsou na jednotlivou akcii dováděny. Podnik, který je povaţován 

investory za zajímavý, platí pro něj základní vztah, a to rentabilita vlastního kapitálu musí být 

větší neţ alternativní bezrizikový výnos. Obecně platí, ţe výnosnost vlastního kapitálu by 

měla být vyšší neţ výnosnost celkového kapitálu.  [6], [11] 

Vzorec 6: 

ROE = zisk / vlastní kapitál                           [Nejezchleba, 1994, str. 19] 

 

 

 Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při určité výši trţeb, výnosů, tzn. kolik 

dokáţe vyprodukovat efektu na 1 Kč. Vyjadřuje velikost zisku z podnikání a definuje měřítko 

vytvářet nové zdroje. Trţby za časovou jednotku jsou ukazatel, který odráţí schopnost 

podniku vyrábět s nízkými náklady nebo za vysokou cenu. Jinak také řečeno podává trţní 

ohodnocení výkonů společnosti. Tento ukazatel je moţno nazvat také ziskové rozpětí, a to 

pokud do poloţky hospodářského výsledku bude dosazován čistý zisk. [4], [12]   

Vzorec 7: 

ROS = zisk  / trţby                       [Růčková, 2008, str. 56] 

 

 

 Rentabilita nákladů (ROC – return on costs) 

Ukazatel vyjadřuje kolik korun čistého zisku získá firma při vloţení 1 Kč celkových nákladů. 

Trendem je rostoucí rentabilita, a čím vyšších hodnot podnik dosáhne, tím lépe.  

„Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady do 

hospodářského procesu, tím vyšší je procento zisku. Úroveň ukazatele je vhodné posuzovat 

v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. Dále je vhodné u srovnatelných podniků 

vyhodnotit rentabilitu dílčích nákladů a tu porovnat.“ jak tvrdí Dluhošová (2010, str. 82) 

Vzorec 8: 

Rentabilita nákladů = EAT / celkové náklady   [Dluhošová, 2010, str. 82] 

 

 

 Finanční páka 

Finanční páka uvádí poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem. Vyjadřuje míru 

zadluţenosti, kde hlavní podíl mají cizí zdroje ve finanční struktuře podniku. Ukazatel 

finanční páky roste s tím, jak se zvyšuje podíl cizích zdrojů. Vyplývá zde rovněţ vztah mezi 
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zadluţeností a rentabilitou vlastního kapitálu.  Pákový efekt představuje relaci rentability 

vlastního kapitálu na souhrnné rentabilitě, výši úroku pro cizí kapitál a poměru vlastního a 

cizího kapitálu, tedy stupni zadluţenosti. [4] 

Vzorec 9: 

Finanční páka = aktiva / vlastní kapitál   [Kislingerová, 2007, str. 86] 

   

„Výraz finanční páka (financial gearing /brit. angl./, resp. financial leverage /am. angl./) má 

vyvolat představu, zvýšení rentability vlastního kapitálu připojením cizích zdrojů k vlastnímu 

kapitálu, tedy zvýšení kapitálového potenciálu vlastníků vyuţitím cizího kapitálu.“ jak tvrdí 

Grünwald, Holečková (2007, str. 92) 

 

Pokud podnik efektivně hospodaří a vydělává s vypůjčenými penězi více neţ činí úrok 

placený za vypůjčené peníze, rentabilita vlastního kapitálu je tím znásobena. Pozitivní vztah 

je povaţován takový, kdy vlastní a cizí kapitál s rentabilitou celkového kapitálu před úhradou 

úroků a daní převyšuje  úrokovou míru cizího kapitálu. Za daných okolností růst zadluţenosti 

nemusí být vţdy negativním jevem. Pro některé podniky znamená padesátiprocentní 

zadluţenost kritický stav, pro jiné jde o zbytečně vysoké pouţití vlastního kapitálu. Na 

optimální zadluţenosti se podílí četné faktory, coţ představuje výše zisku, stabilita inkasa, 

nabízené úvěrové podmínky a také druh odvětví, ve kterém podnik provádí svou činnost. [4] 

 

Pozitivní situace pro podnik nastane v případě připojení cizích zdrojů k vlastnímu jmění 

zvýšením rentability vlastního jmění. Pokud rozloţíme rentabilitu vlastního kapitálu 

dostaneme následující sloţky:  [ 4 ]  [3]  

 

Vzorec 10: 

              [Grünwald, Holečková,2007, str. 93]  

 

 

Kde:  

EAT/EBT - daňová redukce zisku 

EBT/EBIT  - úroková redukce zisku 

EBIT/T - provozní ziskové rozpětí 

T/A  - obrat aktiv 

A/VK  - finanční páka 
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Komplexní účinek finanční páky představuje součin úrokové redukce zisku a finanční páky. 

Pokud je výsledná hodnota účinku finanční páky větší neţ jedna, zvyšuje pouţití cizích zdrojů 

rentabilitu vlastního kapitálu. Účinek finanční páky je moţné odvodit rovněţ z poměru 

rentability vlastního kapitálu před zdaněním a rentability celkového kapitálu. Rentabilita 

vlastního kapitálu má být vyšší neţ rentabilita celkového kapitálu, a to za předpokladu, ţe 

účinek finanční páky je větší neţ jedna. [ 4 ], [3] 

Vzorec 11: 

Účinek finanční páky =  (zisk před zdaněním / zisk před úroky a daněmi) × (aktiva / vlastní 

kapitál)                               [Grünwald, Holečková,2007, str. 94]

  

 

2.4.2.2   Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity nebo-li řízení aktiv vyjadřují, zda velikost jednotlivých druhů aktiv je 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským činnostem podniku přiměřená. Podnik 

potřebuje získat zdroje na financování aktiv – produkčních prostředků, materiálu, technologii. 

S příliš mnoho aktivy podnik vytváří úrokové zatíţení neúměrně velké a zisk je stlačován 

úrokovým břemenem. Na druhé straně podnik vlastnící příliš málo produktivních aktiv musí 

se vzdát potenciálně výhodných podnikatelských příleţitostí. [1] 

 

Patří mezi ukazatele kombinované, které čerpají data z rozvahy i z výkazu zisku a ztrát. 

Nejčastěji se poměřuje veličina toková – trţby k veličině stavové – aktiva, jsou pouţívány dva 

základní typy ukazatelů: 

1) rychlost obratu – ukazuje kolikrát se obrátí sledovaná poloţka za rok. Rychlost obratu 

majetkových částí podniku vyjadřuje, kolikrát se za danou dobu přemění majetek nebo 

jeho části v podobě pohledávek, závazků v peněţní prostředky. Obecně platí, ţe čím 

vícekrát, tím lépe. 

2) Doba obratu aktiv nebo jeho částí vyjadřuje jak dlouho je kapitál vázán v majetku 

podniku. Jinak řečeno, jak dlouho trvá, neţ se z něj kapitál postupně uvolní a přemění 

se v peněţní prostředky. [8] 

 

 Obrat aktiv 

Obrat aktiv řadíme mezi klíčové ukazatele efektivnosti. Je měřítkem celkového vyuţití 

majetku. Ukazatel je také pouţíván v opačném tvaru, kdy se jedná o ukazatel vázanosti aktiv. 
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Výsledky obou těchto ukazatelů vypovídají o tomtéţ, jednak u ukazatele obratu aktiv 

poţadujeme jeho růst, minimálně roven 1. V případě ukazatele vázanosti aktiv výsledná 

hodnota  by měla být co nejniţší. [7] 

Vzorec 12: 

Obrat aktiv = trţby / aktiva                                                       [Kislingerová, 2001, str. 71]

        

 

 Relativní vázanost stálých aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, o kolik mohou růst trţby aniţ by se rozšiřovalo kapacity měřené stálými 

aktivy. Podniku, který efektivně hospodaří, musí ukazatel v čase klesat, tím na stejném 

zařízení přinese větší objem trţeb. [15] 

Vzorec 13: 

Relativní vázanost stálých aktiv = stálá aktiva / trţby        [Sedláček, 2007, str. 61] 

  

 

 Obrat zásob, doba obratu zásob 

Ukazatel představuje intenzitu vyuţití zásob. Vyjadřuje časové období, po které jsou oběţná 

aktiva vázána ve formě zásob. Je povaţován také za ukazatel likvidity u zásob výrobků a 

zboţí. Konstrukce ukazatele je velice rozporná. Řada autorů bere jako základ propočtu 

průměrné hodnoty zásob a trţeb, jiní pracují s denními daty. Tím se rozumí denní spotřeba, 

coţ ve výsledku vede k přesnějším informacím obratu zásob. Ukazatel je moţno také dělit na 

kategorii zásob výroby, nedokončené výroby, hotových výrobků. [7] 

Vzorec 14,15: 

Obrat zásob = trţby / zásoby            [Sedláček, 2007,  str. 62]  

Doba obratu zásob = zásoby / (trţby/360)        [Dluhošová, 2010, str. 87] 

  

 

 Doba obratu pohledávek, Obrat pohledávek 

Ukazatel udává, kolikrát se za rok pohledávky promění v pohotové peněţní prostředky. 

Obrácená hodnota představuje dobu inkasa pohledávek. Znamená to počet dní, které uplynou 

mezi vystavením faktury za prodej zboţí a sluţeb a okamţikem připsání hotových prostředků 

na účet podniku. Delší doba inkasa představuje pro obchodní partnery poskytnutý bezplatný 

úvěr. Podnik musí proto vybírat solventní a včas platící klienty, aby mu nevznikla potřeba 

překlenutí potřebné doby vlastním úvěrem od banky. [7] 
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Vzorec 16, 17: 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / (trţby/360)               [Dluhošová, 2010, str. 87] 

Obrat pohledávek = trţby / pohledávky              [Kislingerová, 2001, str. 71] 

 

 

 Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje dobu ve dnech, kdy  krátkodobé závazky zůstávají nesplaceny a firma tím 

vyuţívá bezplatný obchodní úvěr. Odráţí platební morálku vůči svým dodavatelům. [ 14] 

Vzorec 18: 

Doba obratu závazků = závazky × 360 / trţby                 [Dluhošová, 2010, str. 87]

  

 

2.4.2.3   Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluţenosti vyjadřují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. I kdyţ je 

zadluţenost vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou podniku. Naopak vysoká 

finanční páka, která kladně přispívá k rentabilitě kapitálu, udává dobře fungující podnik. [8] 

 

Analýza ukazatele zadluţenosti a úrokového krytí srovnává nejprve poloţky rozvahy a 

následně stanoví, v jakém rozsahu jsou podniková aktiva financována cizími zdroji. Dále 

poměřuje ukazatele odvozené z poloţek výkazu zisku a ztrát, kde se zjistí, kolikrát jsou 

náklady na cizí financování pokryty provozním ziskem. Tyto dva druhy poměrových 

ukazatelů tvoří komplexní obraz při posuzování kvality a závazků podniku. [1] 

 

 

 Zadluženost vlastního kapitálu 

„Je uţíván jako jedna z podstatných měr finančního rizika. Obvykle se doporučuje proporce 

cizích a vlastních zdrojů, bez ohledu na obor podnikání, v poměru 1:1. Z pohledu zohlednění 

finančního rizika se však za základní, tzv. bezpečnou míru zadluţení bere 40% cizího kapitálu 

v poměru k vlastnímu kapitálu.“ jak tvrdí Kislingerová (2001, str. 73) 

Vzorec 19: 

Zadluţenost vlastního kapitálu = cizí kapitál / vlastní kapitál [Dluhošová, 2010, str. 79] 
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 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluţenosti odráţí míru věřitelského rizika a ukazuje jaká majetková 

základna kryje cizí zdroje. Poměřuje cizí zdroje k souhrnné hodnotě aktiv. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím se i zvyšuje finanční riziko. [7], [11]  

Vzorec 20: 

Celková zadluţenost = cizí kapitál / aktiva                       [Sedláček, 2007, str. 64]

    

 

 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel informuje, kolikrát zisk před úroky a zdaněním – EBIT převyšuje úrokové platby. 

Pokud ukazatel dosahuje hodnoty 1, pak to znamená, ţe celkový přínos podniku bude pouţit 

k úhradě věřitelských úroků. Ukazatel je zásadní z hlediska hodnocení ratingu, jelikoţ slouţí 

jako vodítko pro investory o bezpečnosti jejich investice. [7] 

Vzorec 21: 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky           [Kislingerová, 2001, str. 73] 

 

 

 Ukazatel úrokového zatížení 

„Ukazatel úrokového zatíţení  vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu 

odčerpávají úroky. Závisí především na rentabilitě činnosti podniku, na podílu zdrojů na 

financování činnosti, které podnik získal vydáním dluhopisů, z bankovních úvěrů, na úrokové 

sazbě apod. Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl 

cizích zdrojů. Tento ukazatel je vţdy vhodné pouţívat v souvislosti s vývojem rentability a 

výnosnosti.“ jak tvrdí Dluhošová (2010, str. 79) 

Vzorec 22: 

Ukazatel úrokového zatíţení = úroky / EBIT                     [Dluhošová, 2010, str. 79] 

 

 

2.4.2.4    Ukazatele likvidity 

 

Vysvětlují relaci mezi oběţnými aktivy a krátkodobými pasivy a schopnost podniku dostát 

svým závazkům. Odráţejí nejlikvidnější část majetku podniku v poměru k závazkům, a to 

s nejkratší dobou splatnosti. Ukazatele vycházejí z poloţek rozvahy. Zde jsou aktiva 



 25 

rozdělena do skupin dle stupně likvidity, coţ znamená podle rychlosti realizace přeměny 

v hotové peníze. [1] 

 

Likvidnost představuje schopnost aktiv dosáhnout peněţní podoby a poslouţit k vyrovnání 

závazků. Oběţný majetek se uvádí podle stupně likvidnosti do tří skupin: 

 Likvidní prostředky 1. stupně – představuje krátkodobý finanční majetek, který jiţ je 

v peněţní podobě, nebo který můţe být bez větších časových i finančních problémů  

proměněn do podoby peněţních prostředků. 

 Likvidní prostředky 2. stupně – jde o krátkodobé pohledávky, kde není stanovena 

časová prodleva, kdy se s velkou pravděpodobností promění v peněţní prostředky. 

Nebo vyvstává alternativa, kdy se dají kdykoli do té doby prodat, ale jiţ se ztrátou 

v podobě eskontu, faktoringu. 

 Likvidní prostředky 3. stupně v podobě zásob. Zde musí uplynout delší doba, neţ se 

promění v peněţní prostředky. Je moţno tyto zásoby prodat, ale jiţ se ztrátou a prodej 

bývá obtíţný. 

Podle stupně likvidnosti oběţného majetku se měří tři stupně likvidity podniku. [4] 

 

„Krátkodobá likvidita je míra schopnosti podniku uhradit zpeněţením likvidního majetku 

krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry) včas a v plné výši, aţ 

nastane jejich splatnost.“ jak tvrdí Grünwald, Holečková (2007, str. 113) 

 

 Běžná likvidita 

Běţná likvidita (current ratio) udává likviditu 3. stupně. Jde o poměrový ukazatel pracovního 

kapitálu. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, coţ jinak 

znamená kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, při změně krátkodobých aktiv 

v určitém okamţiku na hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lepších výsledků 

platební schopnosti podnik dosahuje. Při výskytu nedobytných pohledávek nebo velkém 

objemu nelikvidních zásob vyvstává moţnost zavádění dalších typů ukazatelů, která 

zohledňují tyto nedostatky. [4] 

Vzorec 23: 

Běţná likvidita =  oběţná aktiva / krátkodobé závazky          [Šulák, Vacík, 2005, str. 20] 
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 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita (quick ratio) – reprezentuje likviditu 2. stupně. Patří ji ústřední postavení 

mezi ukazateli likvidity, která přesněji vyjadřuje schopnost podniku dostát krátkodobým 

závazkům. Základem pro výpočet slouţí objem likvidních prostředků 1. a 2. stupně. Čím je 

ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím jistější se povaţuje úhrada krátkodobých peněţních 

závazků, a to i za předpokladu pomalejší nebo opoţděné přeměně pohledávek v hotovost.  

Hodnota vyšší neţ 1 ukazuje pozitivní ukazatel pro věřitele, naopak z úhlu vlastníka velký 

objem oběţných aktiv odráţí neefektivní vyuţití vloţených prostředků. Tato situace se dále 

negativně odráţí v rentabilitě podniku. Ukazatel vylučuje nejméně likvidní poloţku oběţných 

aktiv – zásoby. [4] 

Vzorec 24: 

Pohotová likvidita = oběţná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky                        [Šulák, 

Vacík, 2005, str. 20] 

 

 

 Peněžní likvidita 

Peněţní likvidita (cash ratio) – udává likviditu 1. stupně. Postihuje okamţitý stav peněţních 

prostředků a peněţních ekvivalentů. Vypovídací schopnosti peněţní likvidity se nepřikládá 

velkou váhu, jelikoţ jmenovatel ukazatele uvádí závazky splatné k aktuálnímu dni, které 

mohou v určitém období kolísat a nelze jej stanovit bez přesných informací. Pozitivní 

hodnotou pro podnik je povaţována peněţní likvidita vyšší neţ 0,2. [15] 

Vzorec 25: 

Peněţní likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 

úvěry                          [Marinič, 2008, str. 69]  

 

Běţná i pohotová likvidita nepatří k univerzálním ukazatelům finančního zdraví. Běţná 

likvidita zahrnuje v čitateli poloţku zásoby, která má zásadní význam pro podnikový 

technologický proces, a to v závislosti na odvětví, typu výrobních, obchodních podniků, 

materiálové náročnosti i cenách. Pohotová likvidita ve jmenovateli zahrnuje poloţku 

krátkodobý bankovní úvěr, který se v našich podmínkách poskytuje v řadě případů na 

dlouhodobé potřeby jako revolvingový krátkodobý bankovní úvěr. Vznik a splácení tohoto 

úvěru patří do sféry finanční činnosti. Častou praxí mnoha podniků je existence těchto 

krátkodobých úvěrů namísto nedostupných dlouhodobých úvěrů, coţ je důvodem, ţe zdejší 

podniky dosahují pohotovou likviditu mnohem niţší. [4] 
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2.4.3 Pyramidové soustavy 

 

V pyramidové soustavě je určen jeden zásadní ukazatel, a následně analýza slouţí k tomu, aby 

identifikovala a kvantifikovala jednotlivé poloţky, které mají vliv na zvolený vrchol.  

Výhodou pyramidových rozkladů jsou matematické a statistické logické vazby mezi 

ukazateli, které umoţňují změřit velikost vlivu jednotlivých činitelů na vrcholový ukazatel. 

Nevýhoda naopak spočívá v tom, ţe nelze vţdy bez dalších souvislostí stanovit směr působení 

jednotlivých faktorů výkonnosti. Nejznámější soustavou rozkladu syntetických ukazatelů na 

ukazatele dílčí je Du Pontova analýza. Představuje rozklad poměrového ukazatele rentability 

vlastního kapitálu na tři části: marţi čistého zisku, obrat aktiv, poměr aktiv k vlastnímu 

kapitálu. [15] 

Rentabilitu vlastního kapitálu udává následující součin: 

Vzorec 26: 

                 [Šulák, Vacík, 2005, str. 227] 

            

 

Kde: 

EAT – čistý zisk, zisk po zdanění 

VK – vlastní kapitál 

A – aktiva 

T – trţby 

ROA = EAT/A – rentabilita úhrnných vloţených prostředků 
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Schéma č. 2.3:  Du Pont rozklad 

x

EAT  / trţby trţby  / aktiva celkem

rentabilita vlastního kapitálu

ROA

rentabilita trţeb obrat celkových aktiv

aktiva celkem / vlastní kapitál

 

Zdroj: RŮČKOVÁ P. Finanční analýza, metody, ukazatele, vyuţití v praxi, 2008, str. 71 

 

 

2.4.4 Souhrnné ukazatele 

 

Součástí souhrnných ukazatelů jsou bonitní a bankrotní modely, kde na základě přiřazených 

váh a součtu skóre se usuzuje, zda podnik je náchylný k finanční tísni nebo je bankrot 

nepravděpodobný. Bankovní instituce zajímá schopnost podniku platit úroky s jistinou a 

rozhodují se, kolik půjčí a za kolik, čímţ zjišťují bonitu klientů. Nejčastěji pouţívanými 

souhrnnými ukazateli patří Altmanovo Z-skóre, Index IN05 a Taflerův bankrotní model.  

 

 

2.4.4.1   Bankrotní modely 

 

 Altmanovo Z-skóre 

Model je představuje univerzální nástroj  měření finančního zdraví podniku. Je určen pro 

všechny podniky ve všech odvětvích. Altmanova analýza se zaměřuje na hodnocení 

souhrnného zdraví podniku prostřednictvím jediného čísla. Jsou zde obsaţeny základní sloţky 

finanční analýzy, jako je rentabilita, likvidita, zadluţenost a aktivita. Kaţdému parametru je 

přiřazena váha, která odráţí významnost finančního zdraví podniku. Pro podniky, které nejsou 

kótovány na burze, existuje model v této podobě: [4] 
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Vzorec 27: 

0,717 x pracovní kapitál / aktiva Ukazatel likvidity 

0,847 x čistý nerozdělený zisk / aktiva Ukazatel dlouhodobé rentability 

3,107 x zisk před úroky a zdaněním / aktiva Ukazatel rentability 

0,420 x vlastní kapitál / dluhy Ukazatel zadluţenosti 

0,998 x trţby / aktiva Ukazatel aktivity [Grünwald, Holečková, 

2007, str.183] 

 

  

Vyhodnocení modelu je následující: „Podniky se skórem do 1,2 jsou náchylné k bankrotu, se 

skórem od 2,9 s nejvyšší pravděpodobností do bankrotu v nejbliţších letech neupadnou. 

Široká je šedá zóna neurčitosti. V rozmezí od 1,2 do 2,9 nelze určit, zda můţe nebo nemůţe 

dojít k bankrotu.“ jak tvrdí Grünwald, Holečková (2007, str. 184) 

 

V podmínkách České republiky pouţitelnost tohoto modelu přináší určitá úskalí. Problémem 

můţe být nejen výběr ukazatelů, ale hlavně odlišné trţní podmínky. 

 

 

 Index IN 

Inka a Ivan Neumaierovi vytvořili v roce 1995 bankrotní model IN95, který posuzuje 

připravenosti odolávat finanční tísni a hodnotí finanční zdraví podniku. Index IN je neustále 

propracováván  a postupem času byly vytvořeny indexy IN 95, 99, 01, 05. Poslední v řadě byl 

vytvořen index IN05 podle testů na datech průmyslových podniků z roku 2004. Úspěšnost 

indexu IN se udává nad 70% a je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví.  Model se 

skládá z ukazatelů zadluţenosti, výnosnosti, aktivity, likvidity. Předností tohoto modelu je 

spojení pohledu věřitele tak i vlastníka. Základní tvar rovnice má podobu: [14] 

 

Vzorec 28: 

 

                  

[Sedláček, 2007, str. 112] 

 

Kde: 

CA – celková aktiva 

)(

09,021,097,304,013,0
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BÚKZ
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výnosycelkové
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EBIT

úrokynákladové

EBIT
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CZ – cizí zdroje 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

OA – oběţná aktiva 

KZ – krátkodobé závazky 

BÚ – krátkodobé bankovní úvěry. 

 

Pokud index dosahuje hodnot větších neţ 1,6, můţeme předvídat uspokojivou finanční 

situaci. Výsledné hodnoty v rozmezí od 0,9 do 1,6 ukazují tzv. šedou zónu, kdy podniky 

dosahují nevyhraněných výsledků. Podnik dosahuje váţných finančních potíţí, pokud index 

dosahuje hodnot menších neţ 0,9. [14] 

 

 

 Taflerův bankrotní model 

Model tvoří čtyři poměrové ukazatele s pevně stanovenými hodnotami vah. Tento model 

jednoduchým způsobem určuje pravděpodobnost bankrotu a jeho vývojový trend. Rovnice má 

následující tvar: [13] 

Vzorec 29: 

ZT = 0,53 ×X1 + 0,13 × X2 + 0,18 × X3 + 0,16 × X4   [Sedláček, 2007, str. 113] 

 

Kde: 

X1 – Zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

X2 – oběţná aktiva / cizí kapitál 

X3 – krátkodobé závazky / celková aktiva 

X4 – celkové trţby / celková aktiva 

 

Pokud výsledná hodnota je menší neţ 0,2, znamená to moţné finanční potíţe podniku. Cílem 

kaţdého podniku by mělo být dosahování hodnot větších neţ 0,3, kdy pravděpodobnost 

bankrotu je nízká. [14] 

 

 

2.4.4.2   Bonitní modely 
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 Kralickův rychlý test 

Rakouský ekonom Kralicek stanovil v testu čtyři ukazatele, jeţ hodnotí stabilitu a rentabilitu 

podniku. Na základě výsledků ukazatelů se přiděluje podniku body. Výhody tohoto testu 

spočívají v jeho jednoduchosti a rychlosti. Rychlý test z roku 1990 je prezentován takto: [4] 

Vzorec 30: 

Tab. č. 2.1:  Kralickův rychlý test

Ukazatel Konstrukce ukazatele Vyhodnocení Počet bodů

R1 Vlastní kapitál 0,3 a více 4

Aktiva 0,2 - 0,3 3

0,1 - 0,2 2

0,0 - 0,1 1

0,0 a méně 0

R2 Dluhy - Krátkodobý finanční majetek 3 a méně 4

Nezdaněný Cash flow 3 - 5 3

5 - 12 2

12 - 30 1

30 a více 0

R3 Zisk před úroky a zdaněním 0,15 a více 4

Aktiva 0,12 - 0,15 3

0,08 - 0,12 2

0,00 - 0,08 1

0,00 a méně 0

R4 Nezdaněný Cash flow 0,1 a více 4

Provozní výnosy 0,08 - 0,1 3

0,05 - 0,08 2

0,00 - 0,05 1

0,00 a méně 0

Zdroj: Grünwald, Holečková: Finanční analýza a plánování podniku  (2007, str. 192,193)

 

Nezdaněný Cash flow se počítá jako součet zisku po zdanění, daně z příjmu a odpisů. 

Hodnocení finanční situace podniku se vypočte jako průměr přidělených bodů. Následně 

pokud hodnocený podnik dosáhne 3 a více bodů, lze jej povaţovat za velmi dobrý podnik. O 

špatném podniku lze hovořit po dosaţení jednoho a méně bodů. [4] 
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 Grünwaldův index bonity 

 

Model tvoří šest ukazatelů. Jde o poměrové ukazatele rentability aktiv, rentability vlastního 

kapitálu, provozní pohotová likvidita, ukazatel krytí zásob provozním kapitálem, krytí čistých 

dluhů a úrokové krytí. Tato soustava ukazatelů testuje finanční zdraví podniků. 

1. Rentabilita celkového kapitálu – nezdaněná  

ROA = zisk před úroky a zdaněním / aktiva 

 

2. rentabilita vlastního kapitálu  

ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál 

 

3. provozní pohotová likvidita 

PPL = krátkodobé pohledávky + krátkodobý majetek / krátkodobé závazky 

 

4. krytí zásob pracovním kapitálem 

KZPK = oběţná aktiva – krátkodobé bankovní úvěry – krátkodobé závazky / zásoby 

 

5. krytí čistých dluhů 

KČD = (zisk po zdanění + odpisy) / (cizí zdroje – rezervy – krátkodobý finanční majetek) 

 

6. úrokové krytí 

UK = zisk před úroky a zdaněním / úroky  [4] 

  

Hodnoty za běţný a minulý rok u jednotlivých poměrových ukazatelů se stanoví na základě 

finančních výkazů. Body za jednotlivá období představují podíl skutečně dosaţených hodnot 

jednotlivých ukazatelů a krajní přijatelné hodnoty. Maximální bodová hodnota, která můţe 

být dosaţena u jednoho ukazatele je limitována 2 body, minimální hodnota je 0. Krajní 

přijatelnou hodnotou rentability celkového kapitálu i rentability vlastního kapitálu je 

průměrná úroková míra. Vypočte se jako podíl úroků a úročených dluhů. U ostatních 

ukazatelů je krajní hodnota předem stanovena. Tyto hodnoty mohou být upraveny finančními 

analytiky podle vlastních zkušeností a podle aktuální situace na finančních trzích. Veličina 

musí být přiměřeně odchýlená od jedničky, kde zvýší nebo zmírní konečný dopad na finanční 

zdraví podniku.  Skóre bonity představuje aritmetický průměr bodového hodnocení. [9] 
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Z následujícího přehledu je patrné přiřazení výsledného skóre k pásmům finančního zdraví: 

 

Tab. č. 2.2:   Přiřazení skóre finančního zdraví k pásmům finančního zdraví 

A - Pevné zdraví 
Skóre finančního zdraví 1,5 bodů a více. Rentabilita vlastního 

kapitálu alespoň 1,5 bodu. Ostatní ukazatele alespoň 1,0 bod

B - Dobré zdraví
Skóre finančního zdraví 1,0 aţ 1,4 bodů a přitom provozní 

pohotová likvidita alespoň 1,0 bod. Jinak s výhradou.

C - Slabší zdraví
Skóre finančního zdraví 0,5 aţ 0,9 bodů a přitom provozní 

pohotová likvidita alespoň 1,0 bod. Jinak s výhradou.

D - Křehké zdraví Skóre finančního zdraví méně neţ 0,5 bodů.

Zdroj: GRÜNWALD R.; HOLEČKOVÁ J. Finanční analýza a plánování podniku.2007. str. 199

 

 

 

 

 

2.5 Charakteristika firmy 

 

Farma Stonava je firmou s širokou působností. Svou činností se zaměřuje na rostlinnou a 

ţivočišnou výrobu, stavební činnost. Firma sídlí ve Stonavě č. 1064, IČO: 45236101, DIČ: 

CZ5903091238. Jediným vlastníkem firmy Farma Stonava je pan Tadeáš Koch. Firma je 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A, sloţka 12633. 

[17] 

 

 

 

2.5.1 Historie firmy 

 

Vznik Farmy Stonava je datován jiţ na rok 1972. Bývalý Společný druţstevní podnik ve 

Stonavě byl přetransformován na středisko ţivočišné výroby, a to u Státního statku Karviná, 

s. p. Pod tímto názvem firma fungovala aţ do roku 1991. V tomto roce si tyto prostory 

Státního statku Karviná pronajala firma Prastona, s. r. o., která zde provozovala svou činnost 

ovšem neúspěšně po dobu pouhých jedenácti měsíců.  [17] 
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Pan Tadeáš Koch, v současnosti majitel Farmy Stonava, odkupuje v roce 1992 celé základní 

stádo, zvířata, krmivo a jiné zásoby. Firma podniká pod názvem Farma Stonava. Od té doby 

pan Koch provozoval zemědělskou činnost prozatím v pronajatých prostorách. Na základě 

schváleného privatizačního plánu z roku 1992 došlo následně, a to v roce 1997 k privatizaci, 

kdy tuto nemovitost odkoupil. V roce 1998 začala firma provozovat vedle ţivočišné výroby i 

vedlejší činnost v oblasti poskytování dopravních sluţeb a stavebnictví. Během několika let 

došlo k náhlému nárůstu stavební činnosti. Od roku 2005 se na dění farmy začal podílet také 

syn pana Tadeáše Kocha – Ing. Radek Koch. Na farmě došlo k řadě rekonstrukcí a 

modernizací chovu a hlavně k zahájení realizace bioplynové stanice. [17] 

 

 

2.5.2 Současnost 

 

V současnosti Farma Stonava vystupuje jako profesionální stavební firma, kde tato stavební 

činnost představuje 70% obratu celé firmy. Je vybavena vlastní stavební technikou a 

veškerým mechanizmy nutnými k provádění stavebních činností. Reference firmy je moţno 

doloţit řadou staveb jako je plynofikace obce Stonavy, Albrechtic, provedení kanalizace 

Stonavy, Mostů u Jablunkova, různé demoliční práce, výstavba sportovní víceúčelové haly ve 

Stonavě, výstavba sportovního areálu a hřiště s umělým povrchem ve Stonavě, různé 

výkopové práce a stavby pro obce, podniky a hlavně pro OKD. Další vizitkou provedených 

prací je rekonstrukce a modernizace vlastního chovu prasat ve Stonavě zhruba jiţ za 33 mln. 

Kč., výstavba bioplynové stanice v Čejči u Hodonína a v neposlední řadě výstavba vlastní 

bioplynové stanice ve Stonavě. Začátek bioplynové stanice byl 31. března 2008 a první 

spuštění motoru bylo 20. října 2008, coţ představoval velice náročný projekt podporovaný 

Evropskou Unii. [17] 

 

Ţivočišné produkci je rovněţ přikládán profesionální přístup. Chov po rozsáhlých 

rekonstrukcích a modernizacích farmy se začlenil mezi špičkové chovy, a to nejen v České 

republice, a také v Evropské unii. Velkochov prasat na Farmě Stonavě byl několikrát oceněn 

jako nejlepší chov na Moravě v rámci plemenářské firmy Genoservis, a. s., kdy dosahuje 

špičkových parametrů v uţitkovosti a odchov selat na jednu prasnici činí necelých 25 kusů za 

rok. Cíle Farmy Stonava jsou v současnosti pevně stanoveny – dosáhnout úplné modernizace 

stájí a technologie a rovněţ udrţet stávající jiţ teď velmi dobrý zdravotní stav prasat na 

vysoké úrovni s dodrţením špičkových parametrů uţitkovosti. [17] 



 35 

 

 

Obr. 2.1: Technické zázemí – prostory pro velkochov prasat 

 

Zdroj: www.farmastonava.cz 

 

Další činností, na kterou se zaměřuje firma v posledních letech je rozvoj v rostlinné výrobě. 

Bylo pronajato a nakoupeno více neţ 650 ha pozemků, na kterých se začalo pěstovat 

zemědělské plodiny jako je kukuřice a obilniny. S touto činností je rovněţ spojeno pořízení a 

doplnění spousty strojů potřebných k obrábění půdy a sklizni plodin. Firma zakoupila nové 

stroje jako jsou pluhy, diskový podmítač, kombinátor, secí stroj na kukuřici, secí kombinace, 

postřikovač, rozmetadlo, spousta návěsů a mnoho dalších. Hlavním důvodem rozvoje 

rostlinné výroby a pěstování energetických plodin byla výstavba bioplynové stanice, kterou 

vlastní a spravuje  Ing. Radek Koch. [17] 

 

Obr. 2.2: Rostlinná výroba – setí kukuřice 

 

Zdroj: www.farmastonava.cz 

 

http://www.farmastonava.cz/
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Položka 2007 2008 2009

Aktiva 36 043 34 120 42 971

Výnosy 61 664 82 774 75 933

Náklady 61 321 82 547 75 976

Vlastní kapitál 11 127 10 718 13 810

Cizí zdroje 24 916 23 402 29 161

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy

Tab. č. 2.3: Základní finanční údaje v letech 2007 - 2009 v tis. Kč firmy 

Farma Stonava
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3.  Aplikační část 

 

Základem této části bude pomocí finanční analýzy zjistit finanční zdraví podniku, za pomocí 

absolutních, poměrových ukazatelů a jejich rozkladu. Následně bude prověřována predikce 

finanční tísně podniku na základě bonitních a bankrotních modelů. Pro výpočty v této 

aplikační části jsem pouţila data z rozvah a výkazů zisků a ztrát firmy Farma Stonava z let 

2007 – 2009. Veškeré tyto výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty jsou uvedeny v příloze č. 1 

a 2 této práce a hodnoty jsou udávány v tis. Kč.  

 

 

3.1  Analýza absolutních ukazatelů 

 

Absolutní ukazatele představují základní východisko rozborů. Jednoduchými propočty je 

moţno ukázat finanční situaci podniku, strukturu majetkové a kapitálové struktury a vývoj 

těchto poloţek v čase.  

 

3.1.1 Analýza rozvahy 

 

V této části bude předmětem analýzy horizontální a vertikální analýza rozvahy. Horizontální 

analýza poměřuje vývoj jednotlivých poloţek aktiv a pasiv v čase. Ukazuje změnu jak 

absolutní, tzn. rozdíl dané poloţky během dvou let a rovněţ procentuální změnu. Celková 

horizontální analýza aktiv i pasiv je uvedena v příloze č. 3. Stejně tak kompletní vertikální 

analýzu rozvahy firmy Farma Stonava najdeme v příloze č. 4. Vertikální analýza určuje 

procentní rozbor struktury. 

 

3.1.1.1  Horizontální analýza rozvahy 

 

Graf č. 3.1 ukazuje vývoj aktiv v letech 2007 – 2009. Celková aktiva  zaznamenávají i kdyţ 

kolísavě nárůst zvláště v posledním období, kdy vzrostly o necelých 26%. Je moţné vidět 

rovněţ nepatrný pokles dlouhodobého hmotného majetku.  
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Graf. č. 3.1: Vývoj aktiv v letech 2007 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Graf č. 3.2 zobrazuje vývoj hlavních sloţek oběţných aktiv firmy Farma Stonava v letech 

2007 – 2009. Náhlý 50% nárůst oběţných aktiv v posledním období je zapříčiněn růstem 

krátkodobých pohledávek, které vzrostly v posledním období enormně o necelých 160%. 

Hlavní podíl tohoto růstu  krátkodobých pohledávek je zřejmý růstem pohledávek 

vyplývajících z obchodních vztahů. Rostoucí tendenci je moţno vidět také u poloţky zásoby.  

 

Graf č. 3.2: Vývoj oběžného majetku v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 
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Změna je zaznamenána rovněţ u poloţky krátkodobého finančního majetku, kdy hodnota 

nejdříve vzrostla o 156% a v dalším období naopak rapidně klesá o necelých 94%. Celkový 

krátkodobý finanční majetek nejvíce ovlivnily peníze na účtech, u kterých je vidět největší 

roční rozdíly. Tabulka č. 3.1 ve zkrácené podobě uvádí absolutní i relativní změnu aktiv. 

 

Tab. č. 3.1: Horizontální analýza aktiv 

 Absolutní změna  Relativní změna  

Stav k 31. 12. v tis. Kč 2 008 2 009 2 008 2 009 

AKTIVA  CELKEM -1 923 8 851 -5,34% 25,94% 

Dlouhodobý majetek -1 307 -1 030 -8,80% -7,61% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 63 -18 0,00% -28,57% 

Dlouhodobý hmotný majetek -1 370 -1 012 -9,23% -7,51% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,00% 0,00% 

Oběţná aktiva -1 021 10 453 -5,17% 55,80% 

Zásoby 646 1 955 6,77% 19,18% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky -2 903 10 398 -30,83% 159,67% 

Krátkodobý finanční majetek 1 236 -1 900 156,06% -93,69% 

Časové rozlišení 405 -572 28,14% -31,02% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

V následující tabulce č. 3.2 je ve zkrácené podobě vyjádřena horizontální analýza pasiv 

v absolutní i relativní změně. Je vidět, ţe i kdyţ došlo k nepatrným změnám v hodnotách 

vlastního kapitálu, poslední období ukazuje nárůst o necelých 29%.  

Tab. č. 3.2: Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 Absolutní změna  Relativní změna  

Stav k 31. 12. v tis. Kč 2 008 2 009 2 008 2 009 

PASIVA  CELKEM -1 923 8 851 -5,34% 25,94% 

Vlastní kapitál -409 3 092 -3,68% 28,85% 

Základní kapitál -294 3 362 -2,73% 32,05% 

Výsledek hospodaření běţného účet. 

Období -115 -270 -33,63% -118,94% 

Cizí zdroje -1 514 5 759 -6,08% 24,61% 

Rezervy 0 0 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0 0 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky -770 5 520 -6,02% 45,92% 

Bankovní úvěry a výpomoci -744 239 -6,14% 2,10% 
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Jelikoţ Farma Stonava je ve vlastnictví fyzické osoby a tudíţ nedisponuje akciemi ani fondy, 

jedinou poloţkou, která táhne nahoru vlastní kapitál, je poloţka základního kapitálu. 

V posledním sledovaném období vzrostla meziročně o 3 362 tis. Kč. Graf č. 3.3 odráţí vývoj 

pasiv v letech 2007 – 2009. Základní sloţení pasiv se skládá ze tří hlavních částí, a to základní 

kapitál, který má rostoucí charakter. Méně pozitivní pro firmu jiţ představuje  rostoucí vývoj 

krátkodobých závazků.  Třetí hlavní sloţku pasiv tvoří bankovní úvěry, které mají tendenci 

klesat.  

 

Graf č. 3.3: Vývoj pasiv v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Zápornou poloţku představuje v posledním období hospodářský výsledek, který meziročně 

klesá o více neţ 100%, jak je vidět z grafu č.  3.4 zobrazuje sloţení a následný vývoj poloţek 

vlastního kapitálu ve sledovaném období firmy Farma Stonava. Záporný hospodářský 

výsledek má pro firmu velice negativní vliv, jelikoţ cílem firmy by mělo být zajištění růstu, 

nebo alespoň udrţení kladného hospodářského výsledku. 
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Graf č. 3.4:  Vývoj vlastního kapitálu v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Vývoj cizích zdrojů v letech 2007 – 2009 zobrazuje graf č. 3.5, kde hlavní vliv na rostoucí 

tendenci cizích zdrojů má poloţka krátkodobých závazků. Ve srovnání let 2007 a 2008 klesá a 

v posledním období vzrostla o více neţ 40%. Největší podíl tohoto růstu je zapříčiněn 

zvyšováním závazků z obchodních vztahů. Je patrné relativně stálá velikost bankovních 

úvěrů, která dosahovala v posledním období hodnoty 11 620 tis. Kč.  

 

Graf č. 3.5:  Vývoj cizích zdrojů v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

 

 



 42 

3.1.1.2    Vertikální analýza rozvahy  

 

Ve zkráceném rozsahu tabulka č. 3.3 přehledně zobrazuje podíl jednotlivých poloţek na 

celkově sumě aktiv i pasiv. Největší podíl na aktivech představují oběţná aktiva, která během 

let 2007 – 2009 se zvyšují, a v posledním sledovaném roce tvoří necelých 70% souhrnných 

aktiv, jak zobrazuje graf č. 3.6 o vývoji struktury aktiv. Z daného přehledu majetkové části je 

patrné, ţe podnik se odklání od dlouhodobých aktiv, krátkodobý majetek roste a tvoří 

podstatnou část podniku. 

 

Graf č. 3.6  Struktura aktiv v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Nárůst zaznamenávají krátkodobé pohledávky a zásoby, které tvoří významné sloţky 

oběţných aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek se mění minimálně a výrazně klesá podíl 

dlouhodobého hmotného majetku, který za sledované období poklesl ze 41% na 29 procentní 

podíl dlouhodobého majetku. 

 

Tabulka č. 3.3: Vertikální analýza rozvahy 

Stav k 31. 12. v Kč 2 007 2 008 2 009 2 007 2 008 2 009 

AKTIVA  CELKEM 36 043 34 120 42 971 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 14 850 13 543 12 513 41,20% 39,69% 29,12% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 63 45 0,00% 0,18% 0,10% 

Dlouhodobý hmotný majetek 14 850 13 480 12 468 41,20% 39,51% 29,01% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběţná aktiva 19 754 18 733 29 186 54,81% 54,90% 67,92% 

Zásoby 9 547 10 193 12 148 26,49% 29,87% 28,27% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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Krátkodobé pohledávky 9 415 6 512 16 910 26,12% 19,09% 39,35% 

Krátkodobý finanční majetek 792 2 028 128 2,20% 5,94% 0,30% 

Časové rozlišení 1 439 1 844 1 272 3,99% 5,40% 2,96% 

PASIVA  CELKEM 36 043 34 120 42 971 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 11 127 10 718 13 810 30,87% 31,41% 32,14% 

Základní kapitál 10 785 10 491 13 853 29,92% 30,75% 32,24% 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 342 227 -43 0,95% 0,67% -0,10% 

Cizí zdroje 24 916 23 402 29 161 69,13% 68,59% 67,86% 

Rezervy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 12 791 12 021 17 541 35,49% 35,23% 40,82% 

Bankovní úvěry a výpomoci 12 125 11 381 11 620 33,64% 33,36% 27,04% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Kapitálová struktura rozvahy je z převáţné většiny tvořena cizími zdroji, které tvoří necelých 

70% celkového kapitálu firmy.  Zásadně se na tomto výsledku podílí v posledním období růst 

krátkodobých závazků, které mají 40% podíl z celkových pasiv. Mírně sniţují strukturu cizích 

zdrojů bankovní úvěry, které mají klesající sklon a podílí se ve sledovaném období 27% na 

celkových pasivech. 

 

Graf č. 3.7:  Struktura pasiv v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Z vertikální analýzy vyplývá financování podniku ze 70% cizími zdroji a 30% se podílí 

vlastní kapitál. Jelikoţ firma nedisponuje rezervy ani dlouhodobými závazky, hlavní díl 

financování vyplývá z krátkodobých závazků, které v posledním období výrazně rostou, a 
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bankovních úvěrů. Rovněţ je znatelný nárůst krátkodobých úvěrů a klesající tendenci mají 

úvěry dlouhodobé. 

 

 

3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Analýza výkazu zisku a ztráty tvoří součást analýzy absolutních ukazatelů. Horizontální 

sleduje vývoj zisku, výnosu i nákladů v čase, zatím co vertikální analýza výkazu určuje 

strukturu jednotlivých poloţek ve vztahu k výkonům podniku. Kompletní vertikální a 

horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena v příloze č. 6 a 7. 

 

3.1.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vývoj struktury jednotlivých poloţek nákladů je zachycen v grafu č. 3.8.  Je zřejmé, ţe 

zásadní část nákladů tvoří výkonová spotřeba. V roce 2008 dosáhla nejvyšších hodnot 58 763 

tis. Kč, coţ oproti roku 2007 představuje 30%  nárůst těchto nákladů. V roce 2009 mírně 

klesly.  

Graf č. 3.8: Vývoj struktury nákladů v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Další významnou poloţkou, která se podílí na tvorbě celkových nákladů jsou osobní náklady. 

Největší nárůst téměř 25% je zaznamenán v roce 2008, kdy meziročně vzrostly o 2 800 tis. 

Kč. V posledním sledovaném období jiţ mírně klesají.  
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Poslední velmi významnou poloţkou nákladů jsou odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku. V roce 2008 zaznamenávají výrazný pokles o 65%, na coţ v následujícím 

roce 2009 enormně narůstají o 470% z hodnoty 408 tis. Kč na 2 328 tis. Kč. Změny rovněţ je 

vidět u nákladů vynaloţených na prodané zboţí. V roce 2007 i kdyţ podnik vykazuje trţby za 

prodané zboţí, jejich náklady jsou nulové. Rok 2008 představuje největší změnu, kdy poloţka 

nákladů na prodané zboţí roste na hodnotu 5079 tis. Kč, v roce 2009 klesá téměř o 99%. 

Poloţkou, která vykazuje zásadní rozdíly je zůstatková cena prodávaného dlouhodobého 

majetku a materiálu, kde v letech 2007 a 2008 mírně roste a v roce 2009 klesá o 100% a 

dostává se na nulovou hodnotu. Ostatní poloţky nákladů jiţ mají relativně stálý charakter a 

neuvádějí tolik výrazné změny. 

 

Z grafu č. 3.9 je zřejmé, ţe provozní výsledek hospodaření za sledované období systematicky 

klesá, a to průměru meziročně o 19%. V meziročním srovnání let 2007 a 2008 klesá přidaná 

hodnota. Významně na klesajícím provozním výsledku se podepsaly rostoucí osobní náklady 

a z toho hlavně mzdové náklady a odpisy, které v posledním sledovaném roce stouply o 

470%. Pozitivní pro tyto klesající výsledky představuje výrazně rostoucí hlavně posledním 

roce přidaná hodnota. Meziročně stoupla o 20% 

 

Graf č. 3.9:  Vývoj hospodářských výsledků v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Finanční výsledky hospodaření, které jsou za všechna období v mínusu, ovlivňují znatelně 

celkový hospodářský výsledek. Pozitivum můţeme spatřovat v klesajícím trendu tohoto 
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výsledku, který v drtivé většině ovlivňují velice vysoké nákladové úroky. V meziročním 

srovnání se sniţují o 5%.  

 

Rok 2008 a 2009 přinesl rovněţ mimořádné výsledky hospodaření, které ale neměly 

významnější vliv na celkový výsledek hospodaření. Ten v posledním sledovaném období 

dokonce nabyl záporných hodnot. Příčinou tohoto výsledku jsou vysoké odpisy a nákladové 

úroky. Přínos pro firmu spatřuji v rostoucím trendu výkonů a přidané hodnoty. 

 

 

3.1.2.2   Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vertikální analýza je provedena v procentuálním srovnání ve vztahu k výkonům, jeţ tvoří 

zásadní poloţku výkazu. 

  

 

Graf č. 3.10:  Struktura výnosů v % v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Nejvyšší podíl na výkonech vykazují trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb a změna 

stavu zásob vlastní činnosti.  Významně se na struktuře výnosů v roce 2008 podílely trţby za 

prodej zboţí s téměř 10% podílem. K méně viditelným poloţkám výnosů patři trţby z prodeje 

dlouhodobého majetku, které výrazněji se promítly v provozním hospodářském výsledku 



 47 

v roce 2008, a to z 5%. Ostatní provozní výnosy zasahují do celkové struktury výnosů jiţ 

okrajově.  

 

Graf č. 3.11:  Struktura nákladů v % v letech 207 – 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

 Zásadní vliv na výsledek hospodaření, tvoří výkonová spotřeba. Ve vztahu k výkonům 

představuje v průměru 79% podíl. Ve struktuře nákladů se promítají osobní náklady, které se 

průběhu sledovaného období zvyšují a v posledním roce 2009 mírně klesnou na 18% podíl. 

V souvislosti z prodejem zboţí vyvstávají rovněţ náklady na vynaloţené prodané zboţí, které 

se pohybuje v roce 2008 na 7% podílu na celkových nákladech. Důleţitou roli zde hrají 

odpisy, které nejvýrazněji postihují rok 2009. Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého 

majetku v souvislosti z jeho prodejem se pohybuje v letech 2007 a 2008 na úrovni 2%. V roce 

2009 je jiţ nulová. Ostatní sledované výnosy i náklady se jiţ pohybovaly pod úrovní 1 

procentního podílu, coţ představuje zanedbatelný vliv na celkové náklady i výnosy. 

 

 

3.1.3  Bilanční pravidla financování 

 

1. Zlaté bilanční pravidlo financování 

V tomto pravidle by měla nastat určitá bilance mezi financováním krátkodobým a 

dlouhodobým. Stálá aktiva mají být financována z vlastních nebo dlouhodobých zdrojů a 

krátkodobá aktiva z odpovídajících krátkodobých zdrojů. 

 



 48 

Tab. č. 3.4:  Zlaté bilanční pravidlo 

Položka v tis. Kč 2007 2008 2009

Stálá aktiva 14 850 13 543 12 513

Vlastní kapitál 11 127 10 517 13 810

Cizí zdroje dlouhodobé 8 617 4 710 3 741

Krátkodobý majetek 19 754 18 733 29 186

Krátkodobé zdroje 16 299 18 692 25 420

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy   

 

Z uvedeného přehledu lze zaznamenat, ţe stálá aktiva  v roce 2007 a 2008 převyšují vlastní 

kapitál a jsou financována zčásti cizími dlouhodobými zdroji. V roce 2009 je dlouhodobý 

majetek financován výlučně z vlastního kapitálu. Krátkodobé zdroje nevystačí na pokrytí 

krátkodobého majetku, který je zčásti financován z dlouhodobých zdrojů. Souhrnně můţeme 

říci, ţe dlouhodobý majetek je menší neţ dlouhodobé zdroje, které slouţí rovněţ ke krytí 

krátkodobých potřeb. Jde o konzervativní způsob financování. Dochází tím k neefektivnímu 

vyuţívání drahých finančních zdrojů a jde o tzv. „překapitalizování“.  

 

2. Zlaté pravidlo vyrovnání rizika  

Pravidlo poukazuje na vybalancování zdrojů vlastních a cizích. 

 

Tab. č. 3.5:  Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Položka v tis. Kč 2007 2008 2009

Vlastní kapitál 11 127 10 718 13 810

Cizí zdroje 24 916 23 402 29 161

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy  

 

Pravidlo vyrovnání rizika zde není dodrţeno v ţádném ze sledovaného období, kdy vlastní 

zdroje by měly převyšovat zdroje cizí nebo se jim rovnat. Naopak cizí zdroje jsou zde dvakrát 

vyšší neţ vlastní kapitál. 

 

3. Zlaté pari pravidlo 

Pravidlo udává větší podíl dlouhodobého majetku nad vlastním kapitálem. 
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Tab. č. 3.6:  Zlaté pari pravidlo 

Položka v tis. Kč 2007 2008 2009

Dlouhodobý majetek 14 850 13 543 12 513

Vlastní zdroje 11 127 10 718 13 810

Zdroj:_Vlastní zpracování na základě interních informací firmy  

 

Z tab. č. 3.6 je zřejmé dodrţení tohoto pravidla v letech 2007 a 2008. Firma v roce 2009 

sniţováním dlouhodobého hmotného majetku se dostala pod úroveň vlastního kapitálu. 

 

 

3.1.4 Analýza čistého pracovního kapitálu 

 

Výpočet čistého pracovního kapitálu je zde proveden se strany aktiv, kdy od oběţného 

majetku jsou odečteny krátkodobé závazky. Tato hodnota, kterou tvoří čistý pracovní kapitál,  

můţe být firmou pouţita k uskutečnění podnikových záměrů. 

 

Tab. č. 3.7:  Čistý pracovní kapitál 

Položka v tis. Kč 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva 19 754 18 733 29 186 

Krátkodobé závazky 12 791 12 021 17 541 

Krátkodobé bankovní úvěry 3 508 6 671 7 879 

Krátkodobé závazky - celkem 16 299 18 692 25 420 

Čistý pracovní kapitál 3 455 41 3 766 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Z tohoto výpočtu můţeme usuzovat, ţe likvidita firmy je zajištěna, jelikoţ oběţná aktiva jsou 

vyšší neţ krátkodobé závazky. Jinak také při výpočtu čistého pracovního kapitálu ze strany 

pasiv by měly dlouhodobé zdroje převyšovat dlouhodobá aktiva. Toto pravidlo jiţ bylo 

propočteno v předchozí kapitole 3.1.3, kde bylo rovněţ zjištěn na základě zlatého bilančního 

pravidla způsob financování podniku - jde o překapitalizování podniku. Negativní jev by 

nastal v případě podkapitalizování podniku, kdy krátkodobé zdroje by se podílely na krytí 

dlouhodobého majetku. Docházelo by k neefektivnímu vyuţití kapitálu, likvidita, platební 

schopnost podniku by byla ohroţena.  

 

Firma Farma Stonava s patrným výkyvem čistého pracovního kapitálu v roce 2008, kdy došlo 

ke sníţení, v dalším sledovaném roce zaznamenává značný nárůst tohoto ukazatele. 
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3.2 Poměrová analýza 

 

V následující části bude provedena poměrová analýza ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluţenosti a likvidity. Kompletní poměrová analýza firmy Farma Stonava je uvedena 

v příloze č. 7. K výpočtu jednotlivých ukazatelů byly pouţity vzorce č. 4 - 25.  

 

3.2.1  Analýza rentability 

 

Ukazatele rentability zjišťují výnosnost vloţeného kapitálu a slouţí k hodnocení celkové 

efektivnosti činnosti firmy. Všechny ukazatele udávají podobnou interpretaci výsledků, a to 

čím vyšší výsledná hodnota, tím lépe pro firmu. Trendem je rostoucí rentabilita. Následující 

tabulka č. 3.8  uvádí výčet jednotlivých ukazatelů rentability. 

 

Tab. č. 3.8: Ukazatele rentability v letech 2007 – 2009 

Ukazatel 2007 2008 2009 

ROA 3,85% 3,38% 2,07% 

ROS 0,62% 0,3% -0,06% 

ROE 3,08% 2,12% -0,31% 

ROCE  7,02% 7,47% 5,07% 

ROC 0,56% 0,27% -0,06% 

Finanční páka 3,24 3,18 3,11 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy a vyjadřuje celkovou efektivnost firmy. 

Největší produkční sílu firma nabyla v roce 2007 a následující hodnoty rentability aktiv mírně 

klesají. V posledním sledovaném roce dosáhla rentabilita aktiv hodnoty 2,07%. Klesající 

trend ukazatele ROA lze vyvodit z klesajícího hospodářského výsledku, který v posledním 

sledovaném období dosahuje aţ záporných hodnot.  

 

Ukazatel ROS rentability trţeb v čitateli zahrnuje čistý zisk, ve jmenovateli jsou obsaţeny 

celkové trţby. Celkové trţby v sledovaném období rostly, v roce 2008 dosahovaly trţby 

nejvyšších hodnot. Ukazatel rentability je klesající z důvodu klesajícímu výsledku 

hospodaření a zápornému finančnímu výsledku, kde se hlavně podílejí nákladové úroky.  
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Ukazatel vykazuje v roce 2007 hodnoty 0,62% a postupně klesá do záporného výsledku -

0,06% v roce 2009. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE ukazuje kolik vynesla kaţdá vloţená koruna kapitálu. 

Tedy v roce 2007 připadá na 1 korunu vlastního kapitálu  0,0308 Kč čistého zisku. Čistý zisk 

ve sledovaném období má klesající tendenci a v roce 2009 dosahuje dokonce záporných 

hodnot. Jelikoţ byl čistý zisk v roce 2009 ve ztrátě, dosahuje rentabilita vlastního kapitálu 

rovněţ záporných hodnot. Výnosnost vlastního kapitálu byla v tomto roce nulová. Efekt 

z dlouhodobých investic financované vlastním kapitálem v průběhu sledovaného období 

dosahuje v průměru 1,63%. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost hospodaření 

firmy, a to financovanou vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Tato rentabilita 

dosahovala mnohem vyšších výsledků neţ ostatní měřené rentability. Zhodnocení všech aktiv, 

které firma financovala dosahuje v roce 2007 7,02%. Nejvyšších hodnot dosahuje firma 

v roce 2008, kdy výsledná hodnota rentability vykazuje 7,47%. Rok 2009 jiţ přináší mírné 

zhoršení výsledků, a to na hodnotu 5,07%. 

 

Trend rentability nákladů jako u ostatních rentabilit se udává jako rostoucí. Ovšem firma 

Farma Stonava v posledním sledovaném roce 2009 dosahovala ztráty ve výši 43 tis. Kč. 

Tímto se dostává rentabilita nákladů do záporného hodnocení v roce 2009. Ukazatel 

rentability nákladů udává, ţe čím je hodnota vyšší, tím lépe jsou zhodnoceny náklady firmy a 

s tím související odpovídající procento zisku. S tím, jak klesal firmě zisk, tak se sniţovala 

rentabilita nákladů. V roce 2007 dosáhla hodnoty 0,56% a postupně se sniţovala k hodnotě -

0,06%. 

 

Finanční páka vyjadřuje poměr celkových aktiv a vlastního kapitálu. V roce 2007 ukazatel 

dosáhl hodnoty 3,24 a postupně klesal k hodnotě 3,11 v roce 2009. Ukazatel finanční páky 

vymezuje souvislost mezi zadluţeností firmy a rentabilitou vlastního kapitálu. Z rozkladu 

ukazatele ROE je patrné, ţe rentabilitu vlastního kapitálu ovlivňuje zadluţenost, zdanění a 

rentabilita celkového kapitálu. Zadluţenost je následně ovlivňována daňovou a úrokovou 

redukcí.  

Účinek finanční páky dle vzorce č. 11 zodpoví výhodnost pouţití cizích zdrojů, která by měla 

být větší neţ 1. 



 52 

2007:  e = 1,23 

2008: e = 0,93 

2009: e = 0,38 

Je vidět, ţe podmínce účinku finanční páky vyhovuje pouze hodnota z roku 2007. Zvyšování 

podílu cizích zdrojů na celkové finanční struktuře firmy Farma Stonava má pozitivní vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. Tímto jsou cizí zdroje pro firmu přínosné. Rok 2008 vykazuje 

hodnotu 0,93,  a rok 2009 hodnotu 0,38, coţ nesplňuje podmínku výhodnosti.  Následkem je  

pokles zisku a ziskového rozpětí. 

 

Graf č. 3.12: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

 

3.2.2  Analýza aktivity 

 

Pomocí následujících ukazatelů aktivity, které jsou komplexně vypočteny v příloze č. 7, 

můţeme zjistit hospodárnost aktiv a jejich jednotlivých sloţek. Odráţejí rovněţ jejich vliv 

hospodaření firmy na rentabilitu a likviditu.  
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Tab. č. 3.9: Ukazatele aktivity v letech 2007 - 2009 

Ukazatel 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 1,54 2,25 1,63 

Relativní vázanost stálých aktiv 0,27 0,18 0,18 

Obrat zásob 5,80 7,53 5,76 

Doba obratu zásob 62,09 47,83 62,48 

Obrat pohledávek 5,88 11,78 4,14 

Doba obratu pohledávek 61,23 30,56 86,97 

Doba obratu závazků 83,19 56,41 90,21 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Přímý vliv rentability je patrný z ukazatele obrat celkových aktiv. V roce 2007 dosáhl 

hodnoty 1,54, v následujícím sledovaném roce se zvyšuje na hodnotu 2,25 a v posledním roce 

2009 mírně klesá k číslu 1,63. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se tyto celková aktiva 

v jednotlivých letech obrátí. Obrat aktiv by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1, 

coţ je u firmy Farma Stonava splněno. 

 

Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv by měl ve sledovaném období klesat, coţ se rovněţ 

potvrzuje, i kdyţ poslední sledovaný zůstává na stejné úrovni, rozhodně není zaznamenán 

růst. Firma tímto při klesající hodnotě ukazatele relativní vázanosti stálých aktiv na tomtéţ 

zařízení můţe vyprodukovat větší objem trţeb. 

 

Obrat zásob informuje o tom, kolikrát se obrátí sledovaná poloţka – zásoby v jednotlivých 

letech. Určuje, ţe 5,8 krát se v roce 2007 přemění zásoby v peněţní prostředky. Platí pravidlo, 

ţe čím víc krát, tím lépe.  Rok 2008 ukazuje navýšení na 7,53 obrátek.  V roce 2009 dochází 

k mírnému sníţení obrátek zásob na 5,76. Příčinou tohoto sníţení jsou klesající trţby, které se 

musí projevit v tomto ukazateli. 

 

Přímo opačným směrem se odvíjí ukazatel doby obratu zásob. S tím, jak roste ukazatel obrat 

zásob, musí ukazatel doby obratu zásob klesat. V tomto případě ukazatel doby obratu zásob 

rovněţ kopíruje opačný trend obratu zásob. Hlavní podíl tvoří růst a následně pokles trţeb ve 

sledovaném období. Tomu odpovídají dosaţené hodnoty doby obratu zásob. V roce 2007 
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doba obratu zásob činila 62,09 dnů. Po tuto dobu trvá firmě, neţ se kapitál uvolní a přemění  

v peněţní prostředky. 

 

Ukazatel obratu pohledávek by měl v čase růst, naopak doba obratu pohledávek ve 

sledovaném období by měla klesat. Výsledky těchto ukazatelů úzce souvisí v výší trţeb. 

Zvláště v posledním sledovaném roce u obou ukazatelů je vidět negativní jev. Hlavní podíl 

nesou klesající trţby a poloţka pohledávek, která neúměrně vzrostla. Ukazatel doby obratu 

pohledávek ukazuje v průměru počet dnů, po kterých jsou pohledávky splaceny.  Nejlepších 

výsledků tohoto ukazatele firma dosahovala v roce 2008, kdy pohledávky byly v průměru 

splaceny do 30 dnů. Za velice nepřijatelnou pro firmu povaţuji hodnotu z roku 2009, kdy 

firma čeká více neţ 80 dnů na splatnost svých pohledávek. Tato vysoká doba zcela jistě 

překračuje dobu splatnosti vystavených faktur a naznačuje na nedodrţování obchodně 

úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. Důsledky přílišné doby obratu pohledávek 

vedou firmu následně k značným finančním problémům.  

 

Doba obratu závazků udává rychlost, jakou jsou spláceny závazky firmy. Mezi ukazatelem 

doby obratu pohledávek a dobou obratu závazků existuje vzájemný vztah, kdy doba obratu 

závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek. Podnik by tímto měl mít dostatek 

peněţních prostředků na úhradu svých závazků.  Výpočtem je zjištěno, ţe doba obratu 

závazků je vyšší neţ doba obratu pohledávek, coţ firmě postačuje na úhradu svých splatných 

dluhů. 

Graf č. 3.13: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2007 – 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 
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3.2.3  Analýza zadluženosti 

 

Ukazatele zadluţenosti poměřují rozsah a velikost zadluţenosti, pouţitím vlastních a cizích 

zdrojů.  Analýza zadluţenosti má přinést firmě optimální vztah vlastního a cizího kapitálu a 

stanovit optimální kapitálovou strukturu. Kompletní přehled výpočtu jednotlivých ukazatelů 

zadluţenosti je uveden v příloze č. 7.  

 

Tab. č. 3.10: Ukazatele zadluženosti v letech 2007-2009 

Ukazatel 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 69,13% 68,59% 67,86% 

Zadluženost vlastním kapitálem 223,92% 218,34% 211,16% 

Ukazatel úrokového krytí 160,9% 141,18% 113,68% 

Ukazatel úrokového zatížení 62,15% 70,83% 87,96% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Celková zadluţenost hodnotí poměr cizích zdrojů a celkových aktiv. Z výpočtů je zřejmé, ţe 

firma je zadluţena v průměru z 68%. Nejvyšší zadluţenosti dosahovala firma v roce 2007, 

která  tvořila 69%. V průběhu sledovaného období zadluţenost mírně klesá a v roce 2009 činí 

67,86%. Pro věřitele firmy je to pozitivní zpráva, jelikoţ finanční riziko klesá s tím, jak klesá 

hodnota ukazatele zadluţenosti.  

 

Zadluţenost vlastním kapitálem, která hodnotí míru finanční samostatnosti firmy, je 

povaţována za vysokou. Jelikoţ cizí zdroje převyšují dvojnásobně vlastní kapitál, je zřejmé, 

ţe zadluţenost vlastního kapitálu vychází procentuálně na hodnotu 224%. Pozitivní pro firmu 

spatřuji v klesajícím trendu zadluţenosti vlastním kapitálem. Firma v průběhu sledovaného 

období průběţně navyšuje vlastní kapitál i přes ztrátu z roku 2009, tímto ale dochází rovněţ 

v posledním období k růstu cizích zdrojů.  

 

Ukazatel úrokového krytí udává kolikrát je zajištěno placení úroků, tj. kolikrát jsou úroky 

kryty výší výdělku. Za kladnou lze povaţovat hodnotu více neţ 100%. Výsledná hodnota 

firmy dosahuje v roce 2007 v procentech 161%. Je patrné, ţe firma tvoří zisk a disponuje 



 56 

takovou sumou prostředků, jeţ vystačí na splácení úroků. Roky 2008 a 2009 potvrzují menší 

hodnoty, vypovídají ale o dostatečném krytí.  

 

Ukazatel úrokového zatíţení vypovídá o tom, do jaké míry je firma zatíţena úroky. Trendem 

u tohoto ukazatele je minimalizace hodnoty. Je vidět, ţe u firmy Farma Stonava zatíţení roste. 

V roce 2007 činila hodnota 62,15% a v roce 2009 jiţ 87,96%. Příčinou je klesající 

hospodářský výsledek, který přes sniţující se nákladové úroky nestačí na celkové sniţování 

hodnoty ukazatele. Souvisí s tím i sniţující se rentabilita činnosti firmy. 

 

Graf č. 3.14: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

 

3.2.4  Analýza likvidity 

 

Likvidita představuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Výpočet ukazatelů hodnotící 

platební schopnost firmy je uveden v příloze č. 7. Tabulka č. 3.11 zobrazuje výsledky 

jednotlivých ukazatelů.  
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Tab. č. 3.11:  Přehled ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2009 

Ukazatel 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,21 1,00 1,15 

Pohotová likvidita 0,63 0,46 0,67 

Peněžní likvidita 0,05 0,11 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Ukazatel běţné likvidity odráţí budoucí solventnost firmy. Minimální dosahovaná hodnota se 

udává 1,5, maximum činí 2,5. Je vidět, ţe Farma Stonava nesplňuje daný poţadavek. 

V průběhu celého sledovaného období hodnoty se drţely lehce pod minimální doporučenou 

hranicí 1,5 bodu. Firma dle daného ukazatele nedosahuje hodnoty, které by postačily na krytí 

krátkodobých investic hodnotou majetku. 

 

Ukazatel pohotové likvidity pracuje s částí oběţných aktiv a eliminuje nedostatky 

předchozího ukazatele běţné likvidity. Poměřuje oběţná aktiva po vyloučení zásob a 

krátkodobé závazky. Za přiměřenou výši se povaţuje hodnota v rozmezí 1,0 – 1,5. Firma 

dosahovala hodnot v intervalu 0,46 – 0,67. Nejniţší hodnota ukazuje na rok 2008. Zvýšení 

pohotové likvidity by bylo moţné sníţením objemu zásob ve firmě, které se v průběhu let 

ještě navyšují. Tímto vyvstává otázka optimalizace zásob ve firmě. Z pohledu vlastníka je 

výhodnější dosahovat hodnoty blíţe spodní hranice intervalu, jelikoţ niţší objem aktiv není 

tolik vázán ve formě pohotových prostředků a mohou tak přinášet vlastníkovi relativní výnos.  

 

Pozitivní náhled na likviditu běţnou i pohotovou můţeme vidět z grafu č. 3.15, který 

zobrazuje rostoucí trend těchto ukazatelů.  
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Graf. č 3.15:  Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Ukazatel peněţní likvidity, jak z názvu vyplývá, je tvořen peněţními prostředky a penězi na 

účtech. Šeky ani krátkodobými cennými papíry firma nedisponuje.  Za přijatelnou lze 

povaţovat hodnotu větší neţ 0,2. V letech 2007 – 2009 firma Farma Stonava dosahovala 

hodnot  0,01 a 0,11. Z grafu č. 3.15 je vidět klesající trend tohoto ukazatele a firma ani 

v jednom sledovaném období nedosahuje poţadovaných hodnot. Do budoucna by se firmě 

určitě vyplatila podrobná analýza krátkodobých zdrojů. 

 

Vypočtené ukazatele likvidity nesplňují poţadované limity, a proto je potřeba uváţit analýzu 

zásob a krátkodobých závazků. Narušení solventnosti firmy vůči obchodním partnerům můţe 

v konečném důsledku znamenat omezení plnění smluv. 

 

 

3.3  Rozklad ukazatele ROE 

 

Smyslem celého rozkladu ukazatele ROE je vyjádřit změnu vrcholového ukazatele, které 

představuje součet vybraných změn jednotlivých dílčích ukazatelů. V následující tabulce č. 

3.12 je sestaven rozklad ukazatele ROE zahrnující ukazatel ROA v jednotlivých letech firmy 

Farma Stonava.  
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Tab. č. 3.12:  Rozklad ukazatele ROE, ROA v letech 2007 – 2009 

Rozklad ROE 2007 2008 2009 

ROS - čistý zisk / trţby 0,0062 0,0030 -0,0006 

Obrat aktiv - trţby / aktiva 1,5400 2,2500 1,6300 

Finanční páka - aktiva / vlastní kapitál 3,2400 3,1800 3,1100 

ROE – čistý zisk / vlastní kapitál 0,0308 0,0212 -0,0031 

      

Rozklad ROA       

ROS - čistý zisk / trţby 0,0062 0,0030 -0,0006 

Obrat aktiv - trţby / aktiva 1,5400 2,2500 1,6300 

ROA – čistý zisk / aktiva 0,0095 0,0067 -0,001 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Tabulka č. 3.13  uvádí meziroční změny jednotlivých ukazatelů. Je patrné, ţe na rentabilitě 

vlastního kapitálu mají zásadní vliv finanční páka a rentabilita celkového kapitálu. Shodně 

oba tyto ukazatele ve sledovaném období klesají, tudíţ klesá rentabilita vlastního kapitálu.  

V posledním sledovaném období v roce 2009 ukazatele ROA a ROE vykazují záporné 

hodnoty. Příčinou je záporný hospodářský výsledek, který táhne ukazatele do negativních 

čísel.  

 

Kladná meziroční změna nastává pouze u ukazatele obrat aktiv v roce 2008, kde příčinou je 

náhlý nárůst trţeb oproti roku 2007. I přes rostoucí trend ukazatele obratu aktiv rentabilita 

aktiv klesá, jelikoţ převaţuje klesající čistý zisk. Z hlediska měření efektivnosti vyuţívání 

cizích zdrojů se vyvíjí situace pozitivně, jelikoţ ROE je větší neţ ROA. 

 

Tab. č.  3.13: Meziroční diference ukazatelů ROE, ROA  

Ukazatel 2008/2007 2009/2008 

Meziroční diference ROE -0,0096 -0,0243 

Diference ROS -0,0032 -0,0036 

Diference obratu aktiv 0,7100 -0,6200 

Diference finanční páky -0,0600 -0,0700 

Meziroční diference ROA -0,0028 -0,0077 

Diference ROS -0,0032 -0,0036 

Diference obratu aktiv 0,7100 -0,6200 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 
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3.4  Souhrnná analýza 

 

V této části se budu zabývat zjištěním bonity, posouzením finančního zdraví firmy a také 

moţnosti bankrotu firmy Farma Stonava.  Kompletní výpočet bonitních a bankrotních modelů 

je uveden v příloze č. 8.  

 

3.4.1  Bankrotní modely 

 

3.4.1.1  Altmanovo Z-skóre 

 

U tohoto modelu je vybrán vzorec pro firmy, které neobchodují na kapitálovém trhu. 

Podmínkou úspěchu je dosáhnout hodnoty více 2,9. Šedá zóna, kde není jednoznačně určena 

pravděpodobnost bankrotu, se nachází v rozmezí 1,2 – 2,9. Firmám s hodnotou do 1,2 hrozí 

bankrot. 

 

Tab. č. 3.14:  Altmanovo Z-skóre 

Ukazatel 2007 2008 2009 

X1 - Pracovní kapitál / aktiva 0,176 0,160 0,255 

X2 - čistý nerozdělený zisk /aktiva 0,010 0,007 -0,001 

X3 - Zisk před úroky a zdaněním / aktiva 0,039 0,034 0,021 

X4 - vlastní kapitál / dluhy 0,447 0,458 0,474 

X5 - trţby / aktiva 1,536 2,248 1,629 

Váha × ukazatel       

0,717 × X1 0,126 0,115 0,183 

0,847 × X2 0,008 0,006 -0,001 

3,107 × X3 0,120 0,105 0,064 

0,420 × X4 0,188 0,192 0,199 

0,998 × X5 1,533 2,244 1,626 

Altmanovo Z-skóre 1,974 2,662 2,071 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů fimry 

 

Z daného výpočtu je patrné, ţe firma Farma Stonava v letech 2007 – 2009 se nachází po celou 

sledovanou dobu v relaci šedé zóny, kdy vykazuje dílčí problémy z hlediska financí. V roce 

2009 se ukazatel dlouhodobé rentability dostává do záporného výsledku, a to díky zápornému 
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čistému zisku.  Nejlepších celkových výsledků firma dosahuje v roce 2008, kdy se výsledek 

přibliţuje k horní hranici 2,9 šedé zóny.  

 

 

3.4.1.2 Index IN05 

 

Index IN05 tvoří modifikaci předchozích IN indexů a vychází z dat podniků z roku 2004. 

Přijatelné rozmezí, kde můţeme řadit podniky s uspokojivou finanční situací, se udává pro 

hodnoty větší neţ 1,6. Šedá zóna nastává od 0,9 do 1,6 a váţně ohroţení pro firmy nastává pro 

hodnoty menší neţ 0,9.  

 

Tab. č. 3.15:  IN 05 v letech 2007 – 2009  

Ukazatel 2007 2008 2009 

celková aktiva / cizí zdroje 1,447 1,458 1,474 

EBIT / nákladové úroky 1,609 1,412 1,137 

EBIT / celková aktiva 0,039 0,034 0,021 

celkové výnosy / celková aktiva 1,711 2,436 1,767 

oběţná aktiva / krátk. závazky a úvěry 1,212 1,002 1,148 

Váha × ukazatel       

0,13 × celková aktiva / cizí zdroje 0,188 0,190 0,192 

0,04 × EBIT / nákladové úroky 0,064 0,056 0,045 

3,97 × EBIT / celková aktiva 0,153 0,134 0,082 

0,21 × celkové výnosy / celková aktiva 0,359 0,512 0,371 

0,09 × oběţná aktiva / krátk. Závazky úvěry 0,109 0,090 0,103 

Index IN05 0,874 0,982 0,794 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních pramenů firmy 

 

Z daného modelu je patrné, ţe vyhodnocení firmy jiţ není uspokojivé. V roce 2007 a 2009 se 

firma dostává do pásma váţného ohroţení. Nejhorší výsledek 0,794 vykazuje rok 2009. Rok 

2008 představuje pozitivnější situaci, kdy se firma nachází v šedé zóně nevyhraněných 

výsledků. Ukazatel výnosy/aktiva dosahuje nejlepších hodnot ze všech poměrových 

ukazatelů.  
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3.4.1.3 Taflerův bankrotní model 

 

Model vyuţívá čtyři poměrové ukazatele a stanovená hranice bankrotu je na rozmezí hodnoty 

0,2. Tab. č. 3.16 vysvětluje výpočet tohoto modelu.  

 

Tab. č. 3.16:  Taflerův bankrotní model 

Ukazatel 2007 2008 2009 

X1 – EBT / krátkodobé závazky  0,041 0,028 0,006 

X2 – oběţná aktiva / cizí zdroje 0,793 0,801 1 

X3 – krátkodobé závazky / celková 

aktiva 0,355 0,352 0,408 

X4 – celkové trţby / celková aktiva 1,536 2,249 1,629 

Váha × ukazatel       

0,53 × X1 0,022 0,015 0,003 

0,13 × X2 0,103 0,104 0,130 

0,18 × X3 0,064 0,063 0,073 

0,16 × X4 0,246 0,360 0,261 

Taflerův bankrotní model 0,434 0,542 0,467 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Z výsledků je patrné, ţe ve všech sledovaných letech firma vykazovala takové výsledky, jeţ 

jiţ řadí dle daného modelu do pásma s malou pravděpodobností bankrotu. Rozdílné výsledky 

od předchozích modelů lze spatřovat v tom, ţe zde nebylo stanoveno pásmo šedé zóny. 

Nejlepších hodnot firma dosahovala rovněţ jako v předchozích modelech v roce 2008.  

 

 

3.4.2  Bonitní modely 

 

3.4.2.1  Kralickův rychlý test 

 

Na základě výsledků čtyř poměrových ukazatelů je přiřazeno bodové ohodnocení a následně 

je stanovena finanční, výnosová a celková situace firmy. Tabulka č. 3.17 ukazuje tento 

výpočetní postup.  
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Tab. č. 3.17:  Kralickův rychlý test 

Ukazatel 2007 Body 2008 Body 2009 Body 

R1 - vlastní kapitál / aktiva 0,31 4 0,31 4 0,32 4 

R2 - (dluhy - kr. fin. majetek) / nezdaň. 

CF 14,25 1 28,72 1 11,92 2 

R3 - EBIT / aktiva 0,04 1 0,03 1 0,02 1 

R4 - nezdaň. CF / provozní výnosy 0,03 1 0,01 1 0,03 1 

Finanční situace x 2,5 x 2,5 x 3 

Výnosová situace x 1 x 1 x 1 

Celková situace  x 1,75 x 1,75 x 2 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Z daného výpočtu je zřejmé, ţe podnik se nachází v šedé zóně, jelikoţ hodnoty pohybující se 

nad hodnotou 3 představují bonitní firmy a firmy s hodnotou niţší neţ 1 signalizují špatnou 

finanční situaci. Finanční situace v letech 2007 a 2008 je ve výsledku totoţná a dosahuje 2,5 

bodu.  Rok 2009 je hodnocen z hlediska finanční situace pozitivněji 3 body. Výnosová situace 

v celém sledovaném období ohodnocen stejným bodem 1.  Z dlouhodobého pohledu je situace 

mírně rostoucí.  

 

 

3.4.2.2  Grünwaldův index bonity 

 

Model je zaloţen na šesti poměrových ukazatelích charakterizujících rentabilitu, likviditu a 

finanční stabilitu. Bodové hodnocení odráţí poměr zjištěného ukazatele a krajní přijatelné 

hodnoty a na základě toho se stanovuje finanční zdraví firmy.  V následující tabulce č. 3.18 

jsou vypočteny jednotlivé poměrové ukazatele. 
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Tab. č. 3.18: Poměrové ukazatele indexu bonity 

Ukazatel 2007 2008 2009 

RCK - zisk před úroky a zdaněním / aktiva 3,80% 3,40% 2,10% 

RVK - zisk po zdanění / vlastní kapitál 3,10% 2,10% -0,30% 

PPL - (krátk. pohledávky  + krátk. finanční majetek) / 

krátkodobé závazky 0,8 0,71 0,97 

KZPK - (oběţná aktiva - krátk. bankovní úvěry - 

krátk. závazky) / zásoby 0,36 0,04 0,31 

KČD - (zisk po zdanění + odpisy) / (cizí zdroje – 

rezervy - krátk. finanční majetek) 0,06 0,03 0,08 

UK - zisk před úroky a zdaněním / úroky 1,61 1,41 1,14 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Průměrná úroková míra z úročených dluhů je stanovena poměrem nákladových úroků a 

bankovních úvěrů, coţ činí 7,1% v roce 2007 a 2008 a v roce 2009 tvoří 6,7%. 

 

Následně v tab. č. 3.19 je uveden výpočet bodového hodnocení, součet a výsledné skóre 

finančního zdraví. 

 

Tab. č. 3.19:  Model finančního zdraví 

S
y
m

b
o
l 

K
ra

jn
í 

p
ři

ja
te

ln
á 

h
o
d
n
o
ta

  

2
0
0
7
 

B
o
d
y

 

K
ra

jn
í 

p
ři

ja
te

ln
á 

h
o
d
n
o
ta

 

2
0
0
8
 

B
o
d
y

 

K
ra

jn
í 

p
ři

ja
te

ln
á 

h
o
d
n
o
ta

 

2
0
0
9
 

B
o
d
y

 
RCK 7,10% 3,80% 0,54 7,10% 3,40% 0,48 6,70% 2,10% 0,31 

RVK 7,10% 3,10% 0,44 7,10% 2,10% 0,3 6,70% -0,30% 0 

PPL 1,2 0,8 0,67 1,2 0,71 0,6 1,2 0,97 0,81 

KZPK 0,5 0,36 0,72 0,5 0,04 0,08 0,5 0,31 0,62 

KČD 0,3 0,06 0,2 0,3 0,03 0,1 0,3 0,08 0,27 

UK 5 1,61 0,32 5 1,41 0,28 5 1,14 0,23 

Součet x X 2,89 x x 1,84 x x 2,24 

Skóre x X 0,48 x x 0,31 x x 0,37 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy 

 

Firma Farma Stonava dosáhla v roce 2007 skóre finančního zdraví 0,48 bodu. Rentabilita 

vlastního kapitálu v daném roce činí 0,44 body a provozní pohotová likvidita 0,67 bodu. Lze 
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usuzovat, ţe firma v daném roce dosahuje křehkého zdraví. Výsledné skóre v roce 2007 dle 

tab. č. 2.2 o přiřazení skóre finančního zdraví k pásmům finančního zdraví, dosahuje méně 

neţ 0,5 bodu. 

V roce 2008 a 2009 výsledné skóre dosahuje ještě menších hodnot, coţ rovněţ spadá do 

pásma křehkého zdraví. Firma dle tohoto modelu dosahuje velice slabých hodnot.  
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4 Návrhy a doporučení 

 

 

Tato část bude věnována shrnutí výsledků provedených analýz a vyvození z toho 

vyplývajících návrhů a doporučení pro firmu Farma Stonava. Z výsledků horizontální a 

vertikální analýzy rozvahy je patrné, ţe celková bilanční suma se zvyšuje. Zásluhu na tomto 

růstu mají oběţná aktiva, kde zásadní zvýšení nastalo u zásob a krátkodobých pohledávek. Na 

straně pasiv největší zvýšení nastalo u krátkodobých závazků a vlastního kapitálu. Největší 

negativní pokles je zaznamenán u výsledku hospodaření, který systematicky klesá a v roce 

2009 nabývá záporných hodnot. Tento negativní jev můţeme dále spatřovat ve sniţujících se 

výsledcích poměrových ukazatelů.  

 

Co se týče finanční struktury podniku, financování podniku je zaloţeno ze 70% na cizích 

zdrojích a 30% tvoří vlastní kapitál. Firma dle jednotlivých bilančních pravidel vykazuje 

konzervativní způsob financování. Dlouhodobé zdroje financování pouţívá ke krytí stálých, 

ale i částečně oběţných aktiv. Dochází k neefektivnímu vyuţívání drahých finančních zdrojů. 

Překapitalizování firmy má své pozitiva z hlediska finančního hospodaření, a to pokud část 

oběţného majetku je ve firmě vázána trvale. Jelikoţ firma v těchto letech podnikla velice 

náročné modernizace budov, vybavení a technického zázemí, je zřejmé, ţe tyto investiční 

akce se neobejdou bez většího podílu cizích zdrojů. Navýšením cizích zdrojů firma dosáhla 

v roce 2009 ztráty a proto vhodným řešením do budoucna spatřuji v  postupném sniţování 

cizích zdrojů. Jelikoţ v dnešní době se rozrůstající firma neobejde bez cizího kapitálu, 

doporučuji alespoň ohlídat kapitálovou strukturu a udrţovat ji na stabilní úrovni. S tím jak 

bude firma dosahovat zisku, bude stoupat rentabilita a firma bude moci vyuţívat účinku 

finanční páky. Zda má firma dostatek kapitálu na zabezpečení fungování odráţí poloţka 

čistého pracovního kapitálu. Firma ve sledovaném období vykazovala pozitivní nárůst této 

hodnoty. Ze strategického hlediska vlastníka podniku je zabezpečení běţné činnosti podniku 

na dobré úrovni a ani se nepřibliţuje záporným hodnotám.  

 

Je zřejmé, ţe zásadní příčinou klesajících ukazatelů rentability je sniţující se úroveň zisku. 

Z propočtů je patrné, ţe nejlepších hodnot dosahovala firma v roce 2006 a postupně se 

hodnoty sniţovaly. Jak efektivně firma vyuţívá svá celková aktiva vypovídá ukazatel 

rentability celkových aktiv, avšak ve sledovaném období rentabilita klesá. Nejvyšší 
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výnosnosti dosahuje firma u rentability dlouhodobých zdrojů, coţ potvrzuje vhodnost 

vloţených prostředků do investovaného kapitálu. Zvyšuje se také potenciál vlastníka při 

vyuţití celkových cizích zdrojů. Při porovnání ROCE a ROE výnosnější pro firmu je 

rentabilita dlouhodobých zdrojů neţ vlastního kapitálu. 

 

Ve výsledku všechny zkoumané druhy rentabilit lze zásadně ovlivnit výší zisku. Přidaná 

hodnota je u firmy Farma Stonava dostačující a stále rostoucí. Hlavní poloţkou, na kterou se 

třeba zaměřit jsou rostoucí provozní náklady, zvláště osobní náklady, výkonová spotřeba, 

odpisy a ostatní provozní náklady. Přínosem pro firmu by zcela jistě bylo zaměření pozornosti 

na oblast logistiky - štíhlé výroby, nákladů, procesního řízení. Je vidět, ţe firma nemá 

problém se získáváním zakázek a tím související stranou příjmu a trţeb. Nevyhovující jsou 

zde náklady, které zajišťují vysoký provoz firmy. Je potřeba efektivně řídit tyto náklady, čímţ 

bude docházet k větším ziskům. 

 

Ukazatele aktivity vypovídají o hospodárnosti aktiv a jednotlivých sloţek majetku. Z delšího 

pohledu jsou aktiva řízena na dostatečné úrovni, která postačuje ke splnění poţadovaných 

minimálních hodnot. Tuto relativně dobrou pozici si udrţuje rovněţ ukazatel relativní 

vázanosti stálých aktiv. Z čeho je patrné, ţe dlouhodobá aktiva si udrţují relativní stálou 

úroveň. Efektivnost nakládání s krátkodobým majetkem u firmy Farma Stonava můţe být 

problematická. Pokud firma sniţuje objem zásob, efektivněji hospodaří s penězi. Doba obratu 

zásob se sníţila, ale pouze přechodně a v roce 2009 narůstá. Problematická je zde otázka 

objemu zásob, která vyvstává z podnikatelské činnosti firmy. Farma Stonava se zaměřuje na 

stavební činnost a rostlinnou výrobu, coţ jsou typické představitele sezónních činností. 

Doporučením by v tomto případě bylo zaměření na efektivnost ve výrobě a s tím související 

odpovídající velikost zásob.  

 

Velice negativně vnímám výsledky ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. 

Vyplývá zde, ţe v průměru jsou pohledávky placené za 60 dnů. Firma musí zaujmout jasný 

postoj a vytvořit určitou strategii řízení pohledávek. Vhodným řešením by bylo rozdělení 

odběratelů do určitých skupin podle jejich doby splatnosti, stanovit podmínky, zaujmout 

stanovisko a hlavně problematická je otázka vymahatelnosti pohledávek. Pro pohledávky, 

které se stanou v průběhu času nedobytné, se jako vhodné řešení nabízí problematika 

faktoringu. Vykoupení pohledávek jinou společností zajistí firmě prostředky, které by jinak 

dlouhodobě postrádala. 
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Je zřejmé, ţe doba obratu závazků vyplývá z prodluţující se doby obratu pohledávek. Firma 

musí mít dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků a pokud je nemá, musí 

čekat, aţ zaplatí odběratelé. Kvalitní souběh inkasa pohledávek s platbami závazků nenaruší 

následně finanční stabilitu firmy. Pozitivní pro firmu je zachování pravidla solventnosti, 

jelikoţ neţ nastane firmě povinnost platit závazky, má zajištěno, ţe od svých odběratelů 

dostala zaplaceno. Tímto má dostatek peněţních prostředků na úhradu splatných dluhů, ale 

časově je tato souhra celkově opoţděná. 

 

Rozsah a velikost zadluţenosti poměřují ukazatele zadluţenosti. Z dlouhodobého hlediska je 

pozitivní, ţe klesá celková zadluţenost. Klesá míra rizika věřitelů. Jelikoţ firma je 

financována ze 2/3 cizím kapitálem, je nepravděpodobné, aby výsledky ukazatele 

zadluţenosti vlastním kapitálem vykazovaly excelentních hodnot. Výhodné pro firmu spatřuji 

v klesajícím trendu zadluţenosti vlastního kapitálu. Zadluţenost jako taková, neznamená pro 

firmu negativní jev, jelikoţ je nemyslitelné, aby firma byla financována pouze vlastními 

zdroji. Pozitivní vývoj spatřuji rovněţ u ukazatele úrokového krytí, který přes sniţující se 

výsledek hospodaření postačí na krytí úroků. Moţným doporučením je vyhýbání se 

krátkodobých úvěrů s pravděpodobně vysokým úrokem, přehodnocení úvěrové politiky a 

výběr vhodných poskytovatelů úvěru. Velkým přínosem firmy Farma Stonava je vyuţívání  

dotací EU a ministerstva zemědělství. Firma jiţ řadu let sama úspěšně zpracovává podklady 

k ţádostem o dotace na modernizaci Farmy v řadech mil. Kč a představují pro firmu 

podstatnou část finančních zdrojů.  

 

Ukazatel běţné likvidity dosahuje v průběhu sledovaného období nízkých hodnot, coţ by 

naznačovalo nemoţnost platit krátkodobé závazky. Sníţená hodnota likvidity souvisí rovněţ 

s vysokou dobou inkasa pohledávek a plateb závazků, coţ naznačuje, proč se hodnoty 

likvidity udrţují pod spodní poţadovanou hranicí. Propočet čistého pracovního kapitálu 

naopak ukazuje pozitivní vývoj peněţních toků. Nedostatky lze najít ve zvyšujícím se objemu 

oběţných aktiv a hlavně zásob a nedokončené výroby, které následně určují stejný trend u 

ostatních ukazatelů likvidity. Určitě by bylo výhodné zabývat se problémem optimalizace 

zásob a řízení zásob. Vhodným řešením můţe být metoda ABC, kde podstatou je rozčlenění 

poloţek do tří skupin dle významu a následná aplikace diferencovaného přístupu na tyto 

skupiny v řízení zásob.  

 



 69 

Bankrotní modely, které byly zde aplikovány, vyhodnocují firmu Farma Stonava převáţně 

v pásmu šedé zóny, kde není jednoznačně konkretizován průběh hospodaření. Znamená pro 

firmu spíše varování, ţe bankrot rozhodně nehrozí, ale je třeba se zaměřit na určité 

problémové oblasti. Nejlépe hodnoceným byl povaţován rok 2008. 

 

Dle bonitních modelů hodnotící finanční úroveň firmy lze říci, ţe Farma Stonava dosahuje 

slabších výsledků. Bonita firmy se nachází buď v šedé, nebo výsledky svědčí o křehkém 

zdraví firmy. Hodnocení je závislé na skutečnosti, ţe v kaţdém bonitním i bankrotním modelu 

jsou poměřovány odlišné ukazatele. Ve výsledku firma nedosahuje vynikajících výsledků, ale 

z druhé strany rovněţ nehrozí riziko bankrotu. Hlavním negativem firmy je klesající zisk, 

který udává směr většiny poměrových ukazatelů.  
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5 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení finanční výkonnosti firmy Farma Stonava 

v letech 2007 – 2009 na základě propočtů finanční analýzy. Interpretace výsledků byla 

zhodnocena v čase a stanovená patřičná doporučení a návrhy, které by pomohly firmě ke 

zlepšení finančních ukazatelů.  

 

Z provedené finanční analýzy lze konstatovat, ţe firma dosáhla nejlepších výsledků v roce 

2007,  následně většina hodnot klesala. Rok 2009 vyjadřuje dokonce záporný výsledek 

hospodaření, coţ je znatelné na měřených ukazatelích. Rok 2007 přinesl firmě za 

sledované období nejlepších výsledků, coţ se projevilo na ukazatelích rentability, aktivity, 

zadluţenosti i likvidity. Rovněţ z výsledků bonitních i bankrotních modelů je patrné, ţe 

finanční zdraví firmy bylo nejsilnější.  Rok 2008 přinesl slabší výsledek hospodaření, coţ 

se projevilo na poměrových ukazatelích rentability a zadluţenosti. Firma má vysoké 

provozní náklady, hlavně výkonovou spotřebu a osobní náklady. Rok 2009 charakterizuje 

záporný hospodářský výsledek, který se podepisuje na ukazatelích rentability a 

zadluţenosti a rovněţ výsledky soustav ukazatelů nejsou optimistické.  

 

Slabou stránku firmy jsou provozní náklady, které táhnou firmu do záporných hodnot. Je 

potřeba se zaměřit na oblast výkonové spotřeby a osobních nákladů. Rovněţ problematika 

zásob a jejich řízení je doporučením pro zlepšení situace firmy. Je potřeba se zaměřit na 

kvalitu zpracování a minimalizaci nákladů. I přes vyšší zadluţenost, je moţné firmu 

korigovat směrem, který bude přinášet pozitivní a dlouhodobě kladné výsledky.  

 

Hlavní přínos své diplomové práce se odráţí v tom, ţe firma po seznámení se s výsledky 

finanční analýzy, můţe zváţit navrhovaná doporučení a vhodným způsobem zaměřit se na 

problematické části. Zefektivnit hospodaření a upevnit finanční zdraví firmy odráţí cíl 

této diplomové práce.  
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