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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřená na finanční analýzu a výkonnost firmy, která se zabývá 

rozborem hospodaření podniku. Pomoci odborných publikací analyzujeme schopnost 

poměrových ukazatelů a hodnotových ukazatelů pro měření  výkonnosti podniku. Cílem této 

bakalářské práce je získat vhodné informace a celkový přehled o ukazatelích.Úvodem je 

popsána finanční analýza. Práce je rozdělená na dva celky. Prvním celkem je teorie získána 

z odborných publikací a v druhé jsem se snažil aplikovat jednotlivé ukazatelé na příkladu. 

Závěr obsahuje shrnutí a zhodnocení dané problematiky. 

 

Klíčové slova 

Podnik, poměrový, ukazatel, výkonnost, zisk, likvidita, rentabilita, finanční analýza, 

hospodaření 

Abstract 
 

The bachelor thesis is focused on financial analysis and performance of the company, which 

deals with study of company management. We analyze capability of financial ratios and the 

value of indicators for measuring company efficiency by the help of technical publications. 

The aim of this work is to obtain relevant information and an overview of indicators. At the 

beginning is described the financial analysis. The thesis is divided into two parts. The first 

one contains the theory obtained from specialist publications. I’ve tried to apply individual 

parameters for example in the second part. The conclusion contains a summary and evaluation 

of this matter.  

 

Keywords 
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Úvod 
 

 Výkonnost podniku nám nabízí celou řadu metod pomoci kterých posuzujeme finanční 

zdraví firmy. Umožňuje zdravé fungovaní firem, které ovládají nejen obchodní stránku jako je 

např. odbyt výrobků či služeb, ale také  stránku finanční. V účetnictví je uložená celá řada 

informací, které vypovídají ledacos o firmě jak uvnitř, tak i navenek, a proto by měla být 

v pořádků. Finanční analýza patří k základním dovednostem finančního manažera, která je 

jeho součástí práce. 

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, jedná se o analýzu činností, v nichž 

hlavní úlohu hrají finance, peníze a čas. Firmy se bez rozboru finanční analýzy v dnešní době 

neobejdou. Pomáhá při vyhodnocování úspěšností firemní strategie na ekonomické prostředí  

a změny tržní struktury, respektive celkovou ekonomickou situaci podniku. 

Finanční analýza vznikla brzo po vzniku peněz, protože bylo třeba provádět rozvahy  

a to jak s nimi firma hospodaří. Finanční analýza vznikla pravděpodobně v USA, i zde se 

jednalo o zobrazování finančních ukazatelů. Po první světové válce byly sledovány účetní 

výkazy za účelem schopnosti splácet úvěr zejména u velkých společností. Rozvoj finanční 

analýzy a jejich finančních ukazatelů začal v průběhu velké hospodářské krize. V průběhů 

hospodářské krize byla důležitá likvidita, která a je důležitá pro přežití firmy. Po druhé 

světové válce byla zohledňována i výkonnost firem.  

V České republice se objevil začátek finanční analýzy na počátku tohoto století. 

Finanční analýza se začíná objevovat po druhé světové válce, si když v naších podmínkách se 

začíná používat po roce 1989. Finanční analýza se stala v České republice v posledních 

patnácti letech oblíbeným nástroj při hodnocení ekonomické situace podniků, které jsou 

hlavně významné pro strategické řízení firmy. 

V oblasti teorie a praxe existuje mnoho definic finanční analýzy. Finanční analýza je 

důležitá pro akcionáře, banky, dodavatele, odběratele, zaměstnance. Měření výkonnosti firmy 

vyžaduje pro manažery vysokou dávku vědomostí, znalostí, zkušeností i intuice. Manažeři se 

v praxi každodenně setkávají s řešením různých problémů, kde jejich výsledek je nalezen 

v účetnictví, ale i ve financích podniku. 
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Finanční analýza představuje rozbor dat, které jsou v účetních výkazech, a které jsou 

důležité pro kvalitní rozhodování a fungování podniku. Minulost a současnost nás informuje  

o výkonnosti, rizicích o jejich kladech a záporech fungování firmy. 

 Pomoci finanční analýzy se data třídí, agregují, poměřují mezi sebou, hledají 

souvislosti mezi daty a určují jejich vývoj, tímto se zvyšuje jejich informační hodnota. Tato 

analýza je taky zaměřená na identifikaci problémů, silných a slabých stránek. 

Cílem bakalářské práce bylo prostudování odborných materiálu a literatury, kde jsme 

seznámení s účetními výkazy. Druhým cílem bylo  zpracovat teoretický model finanční 

analýzy a poměrových ukazatelů, které byly následně aplikované na fiktivních příkladech. 

Dále jsem zhodnotil poměrové ukazatelé a popsal jejich výhody a nevýhody v praxi. 
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1 Charakteristika finanční analýzy 

1.1 Předmět finanční analýzy 

 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě 

Nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický 

rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy 

v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídaní budoucích 

finančních podmínek. Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité 

míry přesné hodnoty peněžních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému 

okamžiku a tyto údaje jsou více méně izolované. Aby mohla být tato data využita pro 

hodnocení finančního zdraví podniků musí být podrobená finanční analýze.       [3] 

  

Finanční analýza patří k základním dovednostem každého finančního manažera.Tvoří 

každodenní součást jeho práce, neboť jeho závěry a poznatky finanční analýzy slouží nejen 

pro strategické a taktické rozhodování o investicích financování, ale i pro reporting 

vlastníkům, věřitelům a dalším zájemcům. Dříve, než jsou přijímaná jakákoliv investiční  

a finanční rozhodnutí v podniku, musí být známa finanční zdraví firmy. V oblasti teorie  

i praxe se vyskytuje velké množství definic finanční analýzy. Lze ji chápat jako soubor 

činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. Finanční 

analýzu zpracovává ekonomicky úsek v podniku. Záleží především na velikosti firmy, a na 

její struktuře. V menších společnostech pak splývá práce na úseku finančního účetnictví, 

nákladového účetnictví, interního auditu, v některých společnostech controllingu a financí. [1] 

 

Nespadá pouze do finančního řízení, ale svůj vliv má také na firmu jako celek; je např. 

součástí  marketingové SWOT analýzy. Objektivně se při zpracovávání finanční analýzy 

jedná o identifikaci slabin ve firemním finančním zdraví, které by mohly v budoucnu vést 

k problémům, a silných stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku 

firmy. Finanční analýza má svůj vyznám nejen uvnitř firmy, ale také při pohledu zvenčí.     [3] 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

 Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, věřitelé a další externí uživatele, rovněž tak 

i pro podnikové manažery. Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme 

rozdělit do dvou oblastí:           [10] 

Externí finanční analýza je klíčem k interpretaci zveřejňovaných finančních  

a účetních informaci a jiných veřejně dostupných zdrojů.       [10] 

Interní finanční analýza rozbor hospodaření podniků, při kterém má interní analytik 

k dispozici všechny údaje finančního, manažerského nebo vnitropodnikového účetnictví, 

podnikových kalkulaci, statistiky apod. 

Uživateli účetních informací jsou:          [11] 

- Manažeři, 

- Investoři, 

- Banky a jiní věřitelé,  

- obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

- zaměstnanci, 

- stát a jeho orgány,  

- konkurenti. 

 

Manažeři – podnikový management využívá informace poskytované finančním 

účetnictvím, která je základem pro finanční analýzu především pro dlouhodobé strategické  

i operativní finanční řízení podniku.          [10] 

Umožňuje jim se správně rozhodovat při získávání finančních zdrojů, vhodných způsobu 

financování apod.. 

Investoři – využívají informace ze dvou hledisek – investičního a kontrolního.  

Z investičního hlediska využívá informace pro rozhodování a budoucích investicích. 

Soustřeďuje se na míru rizika a míru výnosnosti vloženého kapitálu. Z kontrolního hlediska 

se zajímá o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk. Akcionáři požadují průběžné 

zprávy, jak manažeři nakládají se zdroji.     
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Banky a jiní věřitelé – věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu 

potenciálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnou úvěr, v jaké výši  

a za jakých podmínek. Banka posuzuje bonitu dlužníka. Hodnocení je prováděno analýzou 

jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu jeho majetku a finanční zdroje, 

kterými je majetek financován.        [11]  

Obchodní partneři  

- Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen 

hradit své splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. 

- Odběratelé (zákazníci) - mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíži, případně bankrotu 

dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby (jsou na něm svým způsobem 

závislí.             [10]   

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. [10]   

Stát a jeho orgány  se zajímají  o finančněúčetní data z mnoha důvodu, např. pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinnosti, kontrolu podniků se státní majetkovou 

účastí, rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry atd.) podnikům,  

získaní přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro 

formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové apod.) vůči podnikatelské sféře.[10]  

Konkurenti – Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 

za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou marži, 

cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. Podnik, 

který zatajuje nebo zkresluje finanční údaje, se vystavuje riziku ztráty dobré pověsti a tím  

i konkurenceschopnosti v usilování o potenciální investory a zákazníky.     [10]                                           

 

 

 



14 
 

2 Základní zdroje informaci pro finanční analýzu 
 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí 

na použitých vstupních informacích. Použité vstupní informace by měli být nejen kvalitní ale 

zároveň také komplexní. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nutno podchytit pokud 

možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení 

finančního zdraví firmy. Pro to, abychom mohli úspěšné začít zpracovávat finanční analýzu, 

jsou důležité zejména základní účetní výkazy:           [3] 

- rozvaha 

- výkaz zisku a ztrát 

- výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou účetní výkazy, jejichž struktura je stanovena 

ministerstvem financí, a které jsou součástí účetní závěrky.         [3] 

Účetní závěrka obsahuje ještě přílohu, která obsahuje údaje o příslušné účetní 

jednotce, o účetních metodách, zásadách a způsobech oceňování. 

Dalším zdrojem informací může být výroční zpráva, která informuje majitele, 

investory a taky další externí uživatelé.           [2] 

 

2.1 Rozvaha 
 

Jak už jsem se předtím zmínil rozvaha je účetní výkaz, který nám podává souhrnný 

přehled o stavu majetku podniku ze dvou hledisek, jak z hlediska věcného složení (aktiva) tak 

z hlediska zdrojů krytí (pasiva) k určitému dni. 

Aktiva tudíž členění podle věcných druhů, majetek podniku lze z hlediska věcného 

rozdělit do dvou základních skupin, jako jsou stála aktiva a oběžná aktiva. 

Aktiva = Dlouhodobý majetek + Oběžná aktiva,     (2.1 vzorec) 

respektive  
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Aktiva = Vlastní kapitál + cizí kapitál + krátkodobé závazky z obchodního styku.   

(2.2 vzorec) 

Pasiva představují tentýž majetek podniku, ale členěný podle zdrojů krytí majetku. 

Zdroje krytí lze též rozdělit do dvou skupin a to jsou zdroje vlastní a cizí.  

Aktiva – Cizí zdroje = vlastní kapitál.     (vzorec 2.3) 

Úhrn aktiv se musí rovnat Úhrnu pasiv 

Aktiva = Pasiva        (vzorec 2.4) 

Podle paní Vozňákové je majetek v rozvaze uveden v historických cenách. V aktivech 

jsou údaje uváděny ve dvojím ocenění:           [4] 

- Brutto stav – vyjadřuje majetek v plné hodnotě. 

- Netto stav – vyjadřuje majetek po korekci, tj. brutto stav mínus korekce. 

Den ke kterému se rozvaha sestavuje se nazývá rozvahový den. V České republice je 

jim nejčastěji 31. Prosince každého roku. Podniky si však pro vlastní potřebu, popř. 

pro potřeby bank, akcionářů apod. sestavují rozvahu i během roku k určitému datu       

( měsíčně, pololetně).             [4] 

Tab. 1 struktura rozvahy  

Rozvaha k 31.12 20xx 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 

Stálá aktiva Vlastní kapital 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Zdroj: vlastní 

Udává nám přehled o majetku podniku ve statické podobě (v okamžiku účetní 

závěrky).  

Jde nám o získání věrného obrazu, které dělíme na tří základní oblasti:       

- majetková situace podniku – zjišťujeme v jakých druzích je majetek vázán, jak je 

oceněn, nakolik je opotřeben atd. 
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- zdroje financování – z nichž byl majetek pořízen, zajímáme se o výši vlastních  

a cizích zdrojů financování. 

- finanční situace podniku – jsou to informace o zisku, zda je schopen podnik dostát 

svým závazkům. 

2.2 Výkaz zisku a ztrát 
 

 Účetní výkaz, který sleduje nám výnosy a náklady vztahující se k určitému období, je 

nutné znát začátek a konec období, za které se výsledovka sestavuje. Je to účetní výkaz, který 

nám sleduje výsledky hospodaření podniku.  

 Informace z výkazu zisku a ztrát jsou tedy významným podkladem pro hodnocení 

firemní ziskovosti. Ve struktuře výkazu zisku a ztrát je možno nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké nálady a výnosy do 

jeho struktury vstupují. výsledek hospodaření členíme tak, jak je znázorněno na obrázku č.1. 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Členění výsledku hospodaření [3] 

 

 S výkazem zisku a ztrát souvisí také struktura a obsah výsledku hospodaření. 

Nejdůležitější je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který lze takto označit proto, že 

odráží schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek hospodaření. Provozní 

výsledek dělíme na několik dílčích výsledku:          [3] 

 

 

 

        VH provozní  

        VH z finančních operací 

        VH za běžnou činnost 

        VH mimořádný  

        VH za účetní období  

        VH před zdaněním  

    

      

         

Výsledek hospodaření 
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- výsledek z prodeje zboží – obchodní marže, 

- výsledek z prodeje investičního majetku a materiálu, 

- výsledek z ostatní provozní činnosti. 

Důležitou položkou zde je také přidaná hodnota, kterou vypočteme tak, že sečteme 

obchodní marži a výkony a odečteme od toho výkonovou spotřebu. Základní rozdíl mezi 

rozvahou a výkazem zisku a ztrát je v tom, že zatímco rozvaha zachycuje aktiva a pasiva 

k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy k určitému časovému 

intervalu – je přehledem o výsledkových operacích za tento interval. Velkým problémem je 

fakt, že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky (příjmy a výdaje). 

[3] 

2.3 Cash flow 

 

Po rozvaze, která sleduje stav majetku a kapitálu v podniku, a výsledovce, která 

zachycuje výsledky hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku, se ukazuje jako 

důležité mít přehled i o skutečných penězích, které do podniku přicházejí a odcházejí z něj.[5] 

 Výkaz cash Flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik v minulém účetním 

období realizoval. Pojem Cash flow je používán v několika významech. Jednak je pojímán  

staticky jako volná zásoba peněz, která je k dispozici – toto hledisko je vnímáno především 

podnikem. Platí tzv. metoda dvou hřebíků (příjmy a výdaje), přičemž je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. Vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich finančního 

zachycení, tj. z rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji a příjmy na straně 

druhé.                [1] 

 

Cash flow se sestavuje v obdobné struktuře jako výsledovka. Informace o hotovostním 

toku získáme z:              [5] 

- peněžní toky z provozní činnosti, 

- peněžní toky z investiční činnosti, 

- peněžní toky vztahující se k financování podniku. 
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Pro vykázaní peněžních toků se používají dvě různé metody. Jednou z nich je metoda 

přímá a druhou metoda nepřímá. Nepřímá metoda není tak informativní jako přímá. Nepřímá 

metoda není tak informativní, protože to neumožňují jednotlivé kategorie peněžních příjmů  

a výdajů z provozní činností.             [7] 

Podstatou metody přímé je, že jsou vykázaný hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. 

Nepřímá metoda je založená na vykázání peněžních toků za provozní činnost a úpravě 

hospodářského výsledků a nepeněžní operace (např. odpisy, tvorba a čerpání rezerv  

a opravných položek apod.), změny stavu zásob, pohledávky a závazky a položky náležející 

do finanční nebo investiční činnosti, např. zisk nebo ztráta z prodeje dlouhodobého majetku.   

[1] 

Finanční výkazy by měli zahrnovat informace o:         [7] 

- jak podnikat a utrácet peníze,  

- jeho půjčky a splátky, 

- prodeji a zpětném odkupu jeho vlastnictví cenných papírů, 

- výplaty divident a dalších výplat na své majitele, 

- další faktory ovlivňující zaměstnavatele likvidita nebo solventnost. 
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3. Cíle a úkoly finanční analýzy 
 

K základním cílům finančního řízení podniku je možno zařadit především dosahování 

finanční stability, kterou je možno hodnotit pomocí dvou základních kritérií:      [3] 

- schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený 

kapitál, toto kriterium je obecně považováno za nejdůležitější, neboť postihuje 

podstatu podnikání jako takového. Každý vstupuje do podnikání s myšlenkou 

zhodnocování peněz, respektive rozšíření vlastního bohatství, 

- zajištění platební schopnosti podniku – je si třeba uvědomit, že bez platební 

schopnosti neexistuje možnost firmy nadále fungovat a končí tak naše 

podnikatelská činnost dané firmy.          [3] 

 

Finanční analýza je zaměřená na identifikaci problémů, silných a slabých stránek, ale 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomoci finanční analýzy 

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

představují podklad pro rozhodování jeho managementu. Cílem finanční analýzy podniku je:   

[6] 

- posouzení vnitřního a vnějšího vlivu prostředí podniku, 

- dosavadní analýza vývoje podniku, 

- výsledek analýzy v prostoru, 

- analýza vztahů mezi ukazateli, 

- analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

- poskytnutí informaci pro rozhodování do budoucnosti, 

- interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 
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4.  Metody finanční analýzy 

 

 Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci 

finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, které můžeme  

s úspěchem aplikovat. Volba metody musí být učiněná s ohledem na:        [3] 

- Účelnost – to znamená, že musí odpovídat předem zadanému cíli. Finanční 

Analytik pracuje vždy na zakázku a musí si tedy uvědomit, k jakému účelu má 

výsledná analýza sloužit.            [3] 

 

- Nákladnost -  analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, což s sebou nese celou 

řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto vynaložených 

nákladů, hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému ohodnocení rizik 

spojených s rozhodováním.           [3] 

 

- Spolehlivost – Čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější by 

měly být výsledky z analýzy plynoucí.          [3] 

Každá použitá metoda musí mít vždy zpětnou vazbu na cíl, který má splnit. Použitá 

metoda musí odpovídat vytyčenému cíli.  

Obecně platí: Čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, a tím nižší riziko chybného 

rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.           [3] 

Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele.[3] V ekonomii 

rozlišujeme obvykle dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů a to jsou: 

- fundamentální analýza,  

- technická analýza. 
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4.1 Metody elementární analýzy 

 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních výkazů  

a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, která jsou z nich odvozená.[3] U finanční analýzy sehrává 

nejdůležitější roli časové hledisko. 

Ukazatele členíme na: 

a) absolutní ukazatele 

b) rozdílové ukazatele 

c) poměrové ukazatele 

d) analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady 

 predikční modely 

Elementárních metod existuje celá řada, ale ne všechny jsou ze stejnou intenzitou  využívány 

v praxi, proto jsem se věnoval poměrovým ukazatelům které na to navazují. 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Finanční poměrové ukazatele nám charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 

více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji Vycházejí z účetních dat (rozvahy 

a výkazu zisku a ztrát). Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových ekonomických 

veličin (zachycuji veličiny k určitému datu a okamžitý stav). Naproti tomu údaje z výkazu 

zisku a ztrát charakterizují výsledky činnosti za určité období ( jsou intervalovými veličinami, 

tokovými ukazateli). Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy.             [8] 
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Poměrové ukazatele členíme na:            [8] 

1. Ukazatele rentability. 

2. Ukazatele aktivity. 

3. Ukazatele zadluženosti. 

4. Ukazatel likvidity. 

5. Ukazatel tržní hodnoty. 

6. Provozní (výrobní) ukazatel. 

7. Ukazatel na bázi finančních fondů a cash flow. 

 

4.2.1 Výpočet poměrových ukazatelů rentability 

 

 Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových 

ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku  

a ztráty a rozvahy. Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje nějaká 

položka odpovídající  výsledku hospodaření (obvykle se tedy jedná se o tokovou veličinu)  

a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu (což je zase stavová veličina), respektive tržby (což je 

veličina toková). Co lze ještě říci obecně je fakt, že ukazatel rentability slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti.             [3] 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) – neboli 

výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu se opírá o základní filozofii fungování 

kapitálového trhu, který je vnímán jako základní místo, kde podniky získávají dodatečné 

zdroje pro financování potřeb; ukazatel měří efekt, tj. kolik provozního hospodářského 

výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované akcionáři a věřiteli.     [1] 

ROCE = EBIT/Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry 

dlouhodobé          (vzorec 4.1) 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) – nazývaná též jako síla produkční. Je 

klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů.

                [1] 
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Setkáváme se s následujícími konstrukci pro výpočet ROA podle paní Kislingerové:     [1] 

 

ROA = EBIT/Aktiva        (vzorec 4.2) 

ROA = EBIT(1-t)/Aktiva       (vzorec 4.3) 

ROA = EAT/Aktiva        (vzorec 4.4) 

ROA = EAT + úroky (1-t) /Aktiva      (vzorec 4.5) 

Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales) – Ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří 

z jedné koruny tržeb. Pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, tak lze předpokládat, že ani 

v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá.           [5] 

ROS = Zisk/Tržby        (vzorec 4.6) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) – vyjadřuje efektivnost 

reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovanou vlastníky společnosti. [5] 

ROE = Čistý zisk/Vlastní kapitál      (vzorec 4.7) 

 

 

 

 

4.2.2 Výpočet poměrových ukazatelů aktivity 

 

podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat.   

  Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich má nedostatek, pak se musí 

vzdát mnoha potencionálně výhodných           [8] 

Fiktivní příklad č.1: 

 Firma BCA a.s., Opava dosáhla roku 2010 čistého zisku 171 000 a vlastní kapitál činil 1 200 0000 

jeho aktiva 

 

Závěr: na 1 Kč připadá 14,3 % čistého zisku. 



24 
 

Obrat celkových aktiv – udává počet obrátek (tj., kolikrát se aktiva obrátí) za daný 

časový interval (za rok). Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek 

celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšený tržby nebo odprodána 

některá aktiva.               [6] 

Doba obratu zásob = Roční tržby/Aktiva     (vzorec 4.8)                                                                                                                          

Obrat zásob – někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, 

kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladněna.      [6] 

Obrat zásob = Roční tržby/Zásoby                 (vzorec 4.9) 

Doba obratu zásob – Vyjadřuje nám průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje 

(u zásob vlastní výroby).              [6] 

Doba obratu zásob = Zásoby/(Tržby/365)     (vzorec 4.10) 

Doba obratu pohledávek – tedy 365 dní ku obratovosti pohledávek – tento ukazatel 

vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, respektive za jak 

dlouho budou pohledávky v průměru splaceny.          [3] 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky/(Tržby/365)   (vzorec 4.11) 

Doba obratu Závazků – V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatnosti vystavených 

faktur) je zajímavé Zjistit jaká je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. Udává, jak 

dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům.         [8] 

Doba obratu závazků = Závazky/(Tržby/365)    (vzorec 4.12) 

 

 

 

 

 

Fiktivní příklad č.2 

Dne 1.1 zboží na skladě celkem 0,5 mil. Kč a k 31.12. celkem 0,7 mil. Kč, je-li průměrná doba 

obratu zásob u  firem 60 dnů a prodaného zboží v minulém roce bylo za 3,7 mil. Kč. 

Řešení:  

Průměrný stav zásob zboží je (0,5 + 0,7) : 2 = 0,6 mil. Kč 

Denní tržby z prodeje zboží v pořizovacích cenách jsou 3,7 : 360 = 0,01 mil. Kč/d 

Doba obratu zásob 0,6 : 0,01 = 60 dnů 

Závěr: Tato fiktivní firma  hospodaří se zásobami o hodně lépe než je obvyklé. 
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4.2.3 Výpočet poměrových ukazatelů zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti nám především poměřují cizí a vlastní zdroje, ale zabývají se  

i schopnosti hradit náklady dluhu. Při analýze zadluženosti je dobré zjistit i objem majetku, 

který má firma pořízený na leasing. Aktiva získaná prostřednictvím leasingu se neobjevují 

v rozvaze, ale pouze jako náklad ve výkazu zisku a ztráty (služby). V takovém případě nám 

ukazatele zadluženosti neprozradí celou zadluženost podniku, a tu pak musíme hledat právě  

u ukazatelů na bázi výsledovky.             [5] 

 

Celková zadluženost – zjišťuje v jakém rozsahu je podnik financován cizími zdroji. 

Pro majitele znamená nižší ukazatel celkové zadluženosti větší jistotu. Ukazatel představuje 

hodnotu určující kolik cizích zdrojů připadá na jednu Kč aktiv.         [4] 

Celková zadluženost = Cizí zdroje/Aktiva     (vzorec 4.13) 

 

 

 

 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu – je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) informují o finanční 

struktuře podniku (o skladbě kapitálu).           [6] 

Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní kapitál/celková aktiva   (vzorec 4.14) 

Koeficient zadluženosti – má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. 

Oba rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniků.        [6] 

Koeficient zadluženosti = Cizí kapitál/Vlastní kapitál   (vzorec 4.15) 

Fiktivní příklad č.3 

Firma BCA a.s., Opava cizí zdroje byly 990 000 a  celkové aktiva podniku 2 045 000. 

 

 

Závěr: cizí zdroje z celkových zdrojů činí 48,4%. Na 1 Kč aktiv připadá 48,4 % cizích zdrojů. 
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Úrokové krytí – ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

akcionáře nezbude nic.             [8] 

Úrokové krytí = EBIT/Úroky       (vzorec 4.16) 

V zahraničí je doporučené krytí úroků ve výši trojnásobku, nebo ještě více. U nás 

dosahuje této hodnoty ve výrobní sféře jen málo podniků.       [14] 

Dlouhodobá zadluženost – Vyjadřuje jaká část aktiv firmy je financována 

dlouhodobými dluhy. Nalézáme zde optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích 

zdrojů.                [8] 

Dlouhodobá zadluženost = Dlouhodobý cizí kapitál/Celková aktiva (vzorec 4.17) 

 

4.2.4 Výpočet poměrových ukazatelů likvidity 

 

K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně rentabilní, 

výnosný, ale musí být současně schopen uhradit své potřeby. Likvidita je nezbytnou 

podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Střetává se však a je v přímém protikladu 

s rentabilitou, neboť k tomu, aby podnik byl likvidní, musí mít vázaný určité prostředky 

v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu.         [1]  

Uvedl jsem základní pojmy, které se k této oblasti váží: 

 Solventnost je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas své potřeby, v požadované 

výši a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

 Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní  prostředky  

a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky. 

 Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy. 

Likvidnost se váže především k majetkovým složkám, které nazýváme oběžná aktiva, 

které na straně pasiv mají protipoložku v krátkodobých závazcích.       [1] 
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Oběžný majetek z hlediska likvidnosti rozlišujeme na stupně:         [1] 

1. nejvyšší – krátkodobých finanční majetek, 

2. krátkodobé pohledávky, 

3. zásoby. 

Literatura zdůrazňuje, že nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen 

využít ziskových příležitostí, které se při podnikání objeví (což souvisí s opatrnějším 

postojem z hlediska rizikovosti projektů), nebo není schopen hradit své běžné závazky, což 

může vyústit v platební neschopnost a vést k bankrotu.         [3] 

Z hlediska a obsahu ukazatelů se používají 3 základní ukazatele:        [3] 

- Okamžitá likvidita 

- Pohotová likvidita 

- Běžná likvidita 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně (cash ratio). Vstupují do 

ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná 

hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro Českou republiku bývá toto pásmo rozšiřováno v dolní mezi, 

kde některé prameny uvádí hodnotu 0,6 a podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou 

hodnoty ještě nižší, a to 0,2, která je však zároveň označována za hodnotu kritickou.  

U okamžité likvidity navíc platí, že nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí za každou 

cenu znamenat finanční problémy firmy, protože i ve firemních podmínkách se poměrně často 

vyskytuje využívaní účetních přetažků, kontokorentů, které nemusí být při použití z údajů  

z rozvahy patrné. Také proto je doporučená podrobnější analýza krátkodobých zdrojů 

financování.                [3] 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek/krátkodobé závazky (vzorec 4.18) 

Pohotová likvidita označována jako likvidita 2. stupně (acid test). Je konstruována ve 

snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby (suroviny, materiál, polotovary 

nedokončenou výrobu a hotové výrobky) z ukazatele běžné likvidity. Spíše než samotnou 

hodnotu ukazatele, resp. její porovnání s hodnotami v jiných podnicích je užitečné sledovat 

její vývoj v čase. Obdobně jako ukazatele Current Ratio i zde vzniká otázka optimální výše; 

v tomto případě se doporučuje hodnota 0,7 – 1,0, u kontroverzní strategie 1,1 – 1,5 a opačným 

pólem jsou hodnoty v intervalu 0,4 – 0,7 tj. vysoce agresivní strategie. Nabývá-li ukazatel 
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hodnoty 1. znamená to, že podnik by měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti 

prodeje svých zásob.              [1] 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – zásoby)/Krátkodobé závazky (vzorec 4.19) 

 

 

 

 

 

Běžná likvidita označována jako likvidita 3. stupně (current ratio). Běžný poměr CR 

Je ukazatel také známý pod názvem poměrový ukazatel pracovního kapitálu. Stejně tak se jím 

měří výkonnost celkového pracovního kapitálu i čistého pracovního kapitálu, který je 

definován jako rozdíl běžných aktiv a krátkodobých závazků. V minulosti bylo v praxi 

považováno za velmi slušnou pro konzervativní uživatelé rozmezí od 1,8 do 2,1. Je nutno 

zdůraznit, že v současnosti obečně nastal posun a jsou akceptovány hodnoty CR okolo 1,5. 

Přestože hodnota 2 a více je z hlediska věřitelů velmi příznivá a důvěryhodná, nemusí být 

vždy nezbytně v souladu s maximální výkonností pracovního kapitálu.       [9]

  

Běžná likvidita = Oběžná aktiva/Běžné krátkodobé závazky  (vzorec 4.20) 

Ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele v případě, že 

by proměnil veškerá svá aktiva v daném okamžiku na hotovost.      [13] 

Tab. 2. Porovnání hodnot autorů 

 Růčková Kislingerová Petřík 

Lik. I. St. 0,2 - 1 0,2 0,2 

Lik. II. St. 1 – 1,5 0,7 - 1 0,8 - 1 

Lik. III. St. 1,5 – 2,5 1,6 – 2,5 1,8 – 2,1 

Zdroj: autoři použité literatury 

Fiktivní příklad č.4 

 

Závěr: tato likvidita se drží doporučené hodnoty 1,1 – 1,5, což znamená pro firmu 

optimální výsledek. 
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4.2.5. Výpočet poměrového ukazatelé tržní hodnoty 

Tyto ukazatele tedy vyjadřují hodnocení firmy pomoci burzovních ukazatelů. Ukazatel 

tržní hodnoty (market value ratios, v češtině také ukazatele kapitálového trhu) se od 

předchozích skupin poměrových ukazatelů se odlišují jednou skutečností, pracují totiž 

s tržními hodnotami. Jsou důležité zejména pro investory či potencionální investory 

z hlediska hodnocení návratnosti investovaných prostředků.        [3]  

K nejdůležitějším ukazatelům patří: 

Účetní hodnota akcii (Book Value - BV) – odráží uplynulou výkonnost firmy. Pro 

tento ukazatel platí, že by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci, neboť pak se firma pro 

potencionální investory jeví jako finančně zdravá.          [3] 

Účetní hodnota akcie = Vlastní kapitál/počet emitovaných akcií  (vzorec 4.21) 

Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share - EPS) – tento zisk informuje akcionáře  

o velikosti zisku na jednu kmenovou akcii. Tato informace je zajímavá především proto, že 

zisk je zpravidla rozdělován na dvě základní části: Na zisk pro výplatu dividend a zisk 

reinvestovaný.               [3]  

Účetní hodnota akcie = Vlastní kapitál/počet emitovaných akcii.  (vzorec 4.22) 

Dividendový výnos (Dividend Yield) – je oproti předchozímu ukazateli poměr, který 

jednoznačně udává zhodnocení vložených finančních prostředků, neboť hlavní motivaci pro 

investory je pravděpodobně rostoucí příjem z dividend.         [3] 

Dividendový výnos = dividendový výnos na 1 akcii/tržní cena akcie*100 (vzorec 4.23) 

Dividendové krytí (Dividend Cover) – vypovídá o tom, kolikrát je dividenda krytá 

ziskem, který na ní připadá.             [3] 

Dividendové krytí = EPS/dividenda na akcii.     (vzorec 4.24) 

Podle paní Kislingerové jsem uvedl tyto ukazatele tržní hodnoty: 

 Výplatní poměr (Payout Ratio) – vyjadřuje, jak velký podíl vytvořeného čistého zisku 

po zdanění je vyplacen akcionářům a jaká část je věnována na reinvestice do podniku. 

Výplatní poměr patří k jednomu ze základních strategických rozhodnutí podniku, které 

vypovídá o dividendové politice podniku.           [1] 
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 Výplatní poměr = Dividenda na akcii/Čistý zisk na akcii (EPS).  (vzorec 4.25) 

 Aktivační poměr (Plowback Ratio) – zachycuje velikost zisku reinvestovaného zpět 

do podniku.               [1] 

 Aktivační poměr = 1 – Výplatní poměr, tj. 

 Aktivační poměr = 1 – (Dividenda/Čistý zisk na akcii).   (vzorec 4.27) 

 Trvale udržitelné tempo růstu (Sustainable Growth Rate – g) – určuje  takové tempo 

růstu podniku, pro který není nutné zajišťovat dodatečné vnější zdroje pro financování, neboť 

je profinancován z vlastních zdrojů a reinvestovaného zisku.        [1] 

 Trvale udržitelné tempo růstu g = ROE · Aktivační poměr,   (vzorec 4.28) 

resp. 

 Udržitelná míra růstu zisku = Čistý zisk/Vlastní kapitál    (vzorec 4.29) 

( 1 – Dividenda/Čistý zisk). 

 Poměr tržní ceny akcie – P k zisku na akcii – E (Price Earings Ratio – P/E) – 

Ukazuje kolik jsou ochotní akcionáři zaplatit za 1 Kč zisku na akcii, nebo také odhaduje počet 

let potřebných ke splacení akcie jejím výnosem, a to za předpokladu konstantní výše zisku  

a ceny. Je indikátorem tržního ocenění firmy a očekávané ceny akcie.       [1] 

 P/E = Tržní cena akcie/Čistý zisk na akcii.     (vzorec 4.30) 

 

Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty (Price Book Value, Market to Book 

Ratio) – pokud je hodnota větší než 1, znamená to, že tržní hodnota firmy je větší než ocenění 

vlastního kapitálu v účetním vyjádření v rozvaze. Pokud je hodnota výrazně nižší než 1, 

znamená to, že potenciální reprodukční schopnost podnikových aktiv není investory 

hodnocena jako dostatečná vzhledem k objemu akciového kapitálu a výši rizika spojeného 

s daným druhem činnosti.             [1] 

  Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty =  

  = Tržní cena akcie P/Účetní hodnota akcie BV.   (vzorec 4.31) 



31 
 

4.2.6 Provozní (výrobní) ukazatele 

 Jsou zaměřeny dovnitř podniku a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku.       [6] 

 Tento ukazatel se opírá o tokové veličiny, a to o náklady, jejichž řízení má za 

následek hospodárné vynakládání jednotlivých nákladů. Často používá těchto ukazatelů: 

 Mzdová produktivita – udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při 

trendové analýze by měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv 

nakupovaných surovin, energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu.      [6] 

 Mzdová produktivita = výnosy (bez mimořádných)/mzdy 

nebo 

 Přidaná hodnota/mzdy       (vzorec 4.32) 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) – vyjadřuje stupeň využití 

dlouhodobého hmotného majetku tj. množství výnosů reprodukovaných jednou korunou 

vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší.     [6] 

Produktivita DHM = výnosy (bez mimořádných)/DHM v Pc  (vzorec 4.33) 

Ukazatel stupně odepsanosti (opotřebovanost DHM) – Vývoj ukazatele Svědčí o 

stárnutí podniku. Vyjadřuje, na kolik % je v průměru odepsán DHM.       [6] 

Opotřebovanost DHM = DHM v zůstatkových cenách/DHM v pořizovacích cenách 

           (vzorec 4.34) 

Nákladovost výnosů (tržeb) – Ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. 

Hodnota ukazatele by měla v čase klesat.           [6] 

 Nákladovost výnosů = náklady/výnosy (bez mimořádných)  (vzorec 4.35) 

Materiálová náročnost výnosů – vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným 

materiálem a energiemi.             [6] 

Materiálová náročnost výnosů = spotřeba materiálu a energie/výnosy (bez 

mimořádných)          (vzorec 4.36) 
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Vázanost zásob na výnosy – udává, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. 

Hodnota by měla být minimální.            [6] 

Vázanost zásob na výnosy = zásoby/výnosy (bez mimořádných)  (vzorec 4.37) 

Struktura nákladů – vyjadřuje, jak se daný druh nákladů podílí na celkových 

nákladech (např. materiálové náklady, energie, odpisy, osobní náklady, finanční náklady aj.) 

[6] 

Struktura nákladů = druh nákladů/celkové náklady    (vzorec 4.38)

            

4.2.7. Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

 

  Ukazatele založené na fondech finančních prostředků a jejich změnách, se používají  

k hlubší analýze finanční situace podniku. Záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční 

potenciál podniku, tj. schopnost vytvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky 

použitelné k financování potřeb (k úhradě závazku, výplatě dividend či podílů na zisku  

a k financování investic). K tomu obvykle slouží ČPK a ukazatele konstruované na jeho bázi 

[6]: 

Rentabilita obratu z hlediska ČPK = ČPK/roční tržby   (vzorec 4.39) 

Podíl ČPK z majetku = ČPK/průměrná aktiva    (vzorec 4.40) 

 Rentabilita ČPK = zisk/ČPK       (vzorec 4.41) 

 Doba obratu ČPK = ČPK/denní tržby     (vzorec 4.42) 

Je-li cílem poměřovat a analyzovat postavení finančních toků ve finanční situaci 

podniku, ty to ukazatele sestavujeme na bázi cash flow. Takto pojaté cash flow nahrazuje  

u poměrových ukazatelů ve finanční analýze zisk. Nejčastěji se setkáváme s následujícími:    

[6] 

Rentabilita tržeb – ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles indikuje 

buď zvýšený objem výnosů (nikoliv příjmů) nebo snížení vnitřního finančního potenciálu 

podniku.               [6] 

Rentabilita tržeb = CF z provozní činnosti/roční tržby   (vzorec 4.43) 
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Rentabilita obratu – je obdobou předchozího ukazatele, avšak obrat zde představují 

příjmy z běžné činnosti podniku. Součin obou ukazatelů vypovídá o finanční výnosnosti 

celkového kapitálu.              [6] 

Rentabilita obratu = CF z provozní činnosti/obrat    (vzorec 4.44) 

Rentabilita celkového kapitálu – ukazatel poměřuje CF před uplatněním finančních 

nákladů k celkovému kapitálu (aktivum) podniku. Je-li rentabilita měřena pomoci CF nižší, 

než je průměrná úroková míra placená bankám z úvěrů, znamená to, že aktiva podniku nejsou 

schopna vyprodukovat tolik, kolik vyžadují splátky úvěru, a bankovní úvěry se pak stávají pro 

podnik nebezpečím. Je-li však dosahováno vyššího procenta rentability, pak je výhodné mít 

co nejvíce úvěrů, protože působí jako nástroj růstu podniku.        [6] 

Rentabilita celkového kapitálu = CF z provozní činnosti/kapitál  (vzorec 4.45) 

Stupeň oddlužení – ukazatel vypovídá o schopnosti vyrovnávat vzniklé závazky 

z vlastní finanční síly.              [6] 

Stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti/cizí kapitál   (vzorec 4.46)

     

Úrokové krytí – vyjadřuje krytí úroku pomoci cash flow.        [6] 

Úrokové krytí = CF z provozní činnosti/placené úroky    (vzorec 4.47) 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF – doplňuje ukazatel ziskové rentability vlastního 

kapitálu, avšak není ovlivněna odpisy a tvorbou dlouhodobých rezerv.       [6] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu = CF z provozní činnosti/vlastní kapitál (vzorec 4.48) 

Finanční rentabilita finančních fondů – vyjadřuje schopnost podniku reprodukovat 

z vnitřních zdrojů hodnotu finančního fondu (např. ČPK).         [6] 

Finanční rentabilita finančního fondu = CF z provozní činnosti/finanční fond 

          (vzorec 4.49) 

Likvidita z CF – tokovým ukazatelem likvidity je peněžní tok.        [6] 

 Likvidita z CF = CF z provozní činnosti/krátkodobé závazky  (vzorec 4.50) 
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Cash Flow na akcii – ukazatel je považován za vhodnou charakteristiku pro 

krátkodobé rozhodování o užití kapitálu a pro posouzení schopnosti platit dividendy. Na 

rozdíl od zisku eliminuje vliv metod odpisování a je tedy vhodnější pro prostorové srovnávání 

podniků i v mezinárodním měřítku.            [6] 

Cash flow na akcii = CF/počet kmenových akcií    (vzorec 4.51) 

Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii – vhodný pro prostorovou i trendovou 

analýzu. Indukuje stupeň ocenění CF podniku kapitálovým trhem.        [6] 

Poměr tržní ceny akcie k CF na akcii = tržní cena akcie/CF na akcii (vzorec 4.52) 

 

4.3 Výhody a nevýhody poměrových ukazatelů 

Výhodou ukazatelů rentability je jednoduchost přepočtu a jejich srozumitelnost. Mezi 

její nevýhody patří způsob odepisování (ovlivňuje roční zisk i jejich průměrnou hodnotu 

pořízeného dlouhodobého majetku u účetní rentability). Pravidla účetnictví se v jednotlivých 

zemích liší (např. nejednotnost v zahrnování určitých nákladových  položek do investiční  

nebo taky do provozních nákladu). Mezi další nevýhodu ukazatelé rentability patří taky to, že 

ignorují odlišnou časovou hodnotu peněz. 

Ukazatele aktivity mají především podobu obratu, který nám vyjadřuje, kolikrát 

hodnoty firemního výkonu převyšuje hodnotu určité položky aktiv. Tento ukazatel ukazuje 

jak podnik nakládá se svými aktivy. Má-li podnik více aktiv než je dobré, tak mu vznikají 

vysoké náklady a tím nízký zisk. Na druhou stranu má-li málo aktiv přichází o tržby, které 

mohl získat. Zejména v oblasti zásob, nám ukazatel aktivity ukazuje jak neefektivně  firmy 

nakupují a skladují materiál potřebný pro výrobu. Řada firem neefektivně nakupuje zboží, 

přitom si nakupující často neuvědomují, že nadbytečné nákupy jsou kryty cizími zdroji jako 

jsou např. úvěry jejichž cena do budoucna poroste. 

 Ukazatel zadluženosti je vztahem mezi vlastními a cizími zdroji. Čím více je firma 

zadlužena, tím je finanční páka vyšší. Čím vyšší finanční páka tím vyšší finanční riziko. 

Takovou zadlužeností se může podnik dostat do situace, že nemá na splácení dluhu ani úroku. 

Pokud podnik se zapůjčených peněz vydělá více, než činí nákladové úroky, pak se zvyšuje 

výnosnost vlastního jmění. 
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Literatura zdůrazňuje, že nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen 

využít ziskových příležitostí, které se při podnikání objeví (což souvisí s opatrnějším 

postojem z hlediska rizikovosti projektů), nebo není schopen hradit své běžné závazky, což 

může vyústit v platební neschopnost a vést k bankrotu. Pro management podniků může 

nedostatek likvidity znamenat v konečných důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití 

příležitostí, ztrátu kontroly nad podnikem, částečnou celkovou ztrátu kapitálových investic. 

Vlastníci budou preferovat spíš nižší úroveň likvidity, neboť oběžná aktiva představují 

neefektivní vázanost finančních prostředků, což může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu.

                [3] 

Ukazatele likvidity budou mít v nadcházejícím období rostoucí tendenci, neboť firmy 

s dobrou likviditou budou moci využít této výhody k vylepšení svých nákupních podmínek. 
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5. Měření a hodnocení výkonnosti firmy 

V praxi představuje hodnocení a měření celkové výkonnosti firmy značně obsáhlý  

a složitý problém, jehož řešení vyžaduje pro manažerské účetní i jejich klienty - manažery 

vysokou dávku vědomostí, znalostí, zkušeností a intuice.         [9] 

 Posuzuje mnoho aktivit, mezi které patří posuzování jednotlivých vnitrofiremních 

nákladových, investičních, ziskových center. Takové to zhodnocení výkonností končí 

zpracováním a zhodnocením interní i externí výkonnosti pro strategická rozhodnutí, jakými 

jsou strategické investice, fúze i akvizice. 

U velkých společnosti a u společnosti vzniklých fůzemi je uskutečňováno manažerské 

strategické rozhodnutí, které se nazývá decentralizace. Postupy a řešení jednotlivých divizí, 

by měli být co neefektivněji splněny firemní cíle, tedy cíle operativní, taktické i strategické.  

Decentralizace je tedy řídící proces, jehož cílem je prostřednictvím rozdělení celé 

společnosti do jednotlivých skupin s větší či menší mírou autonomie a delegováním některých 

pravomocí centrálních manažerů na nižší divizní a střediskové řídící úrovně zvýšit celkovou 

efektivitu a výkonnost firmy jako celku.           [9] 

Zvýšení efektivity a výkonnosti firmy dosáhneme pomoci delegování a pravomocí, 

kdy se manažeři stávají odpovědní za hospodářské výsledky, za jejich ziskovost atd.  

jsou-li hlavní dopady vhodně provedené a shrnuty, dostaneme jejich následující výčet:  [9] 

1. Zlepšení strategického řízení.  

2. Zefektivnění procesu vnitrofiremní komunikace a zvýšení flexibility 

manažerských rozhodnutí. 

3. Zkvalitnění operativního řízení. 

4. Zvýšení motivace. 

5. Kariérní příležitosti a neustále zvyšování kvality pracovních sil. 

5.1 Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku 

 

Na hodnocení výkonnosti mají v posledních letech velký vliv změny ekonomického 

prostředí (globalizace, liberalizace, akcelerace, hyperkonkurence atd.). V posunu v oblasti 
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vrcholového cíle měříme výkonnost ve směru maximalizace hodnoty pro akcionáře. Využívá 

hodnotových kritérií pro měření výkonnosti. 

V kapitole 4. Jsem se zabýval tradičními ukazateli, jako byly ukazatele likvidity 

rentability atd.. V kapitole 5. by jsem chtěl zmínit ukazatele, které jsou nejvíce rozšířené 

v měření výkonnosti podniku. 

 

5.1.1   Hodnotový ukazatel EVA 

 

Společnost která vykazuje kladný čistý zisk (hospodářský výsledek za období), ještě 

nemusí dosahovat kladného ekonomického zisku. Ekonomickým ziskem rozumíme zisk po 

odečtení nejen nákladů na cizí  kapitál, ale i nákladů na vlastní kapitál. O zahrnutí všech 

ekonomických nákladů se pokouší ukazatel ekonomické přidané hodnoty  (economic Value 

added, EVA), který je možné vyčíslit jako:           [5] 

Základní konstrukce ukazatele EVA se opírá o tří klíčové hodnoty, a to:        [1] 

- Hodnotu čistého provozního zisku po zdanění (Net Operating Profit after Tax – 

NOPAT). 

- Celkový investovaný kapitál (Capital – C). 

- Průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital – WACC). [1] 

Základní vzorec po výpočet:             [1] 

 EVA = NOPAT – C * WACC      (vzorec 5.1) 

Čistý provozní zisk (Net Operating Profit after Taxes – NOPAT) lze stanovit takto:      [1] 

 NOPAT = EBIT * (1-t),       (vzorec 5.2) 

Kde EBIT je provozní zisk, 

 t- sazba daně z příjmů právnických osob. 

Úspěšný podnik by měl mít kladný zisk, ale i hodnotu EVA a pochopitelně čím větší 

je hodnota ukazatele EVA, tím lépe.            [5] 
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Průměrné náklady kapitálu WACC se vypočtou podle vzorce [1]: 

WACC = rd(1-t) * D/C + re *E/C      (vzorec 5.3) 

Kde WACC jsou náklady na celkový investovaný dlouhodobý kapitál, resp. Výnos 

aktiv, 

rd - náklady na cizí kapitál, tj. úrok, 

t – sazba daně z příjmů právnických osob, 

D – cizí kapitál (dluhy), 

C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál, 

re – náklady na vlastní (akciový) kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu), 

E – vlastní kapitál. 

5.1.2  Ukazatel RONA 

 

 Neboli také jako Výnosnost čistých aktiv RONA. Analogicky jako u ukazatelů 

rentability je založen na poměrové analýze finančního výstupu a zdrojů, které byly za účelem 

tohoto výstupu vynaloženy. Finančním výstupem je provozní zisk po zdanění NOPAT  

a objem vynaložených zdrojů, které v tomto případě představují tzv. čistá aktiva. Čistá aktiva 

jsou definována jako součet dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu.Vypočet je podle 

následujícího vzorce:              [1] 

RONA = NOPAT/NA       (vzorec 5.4) 

 Kde  RONA je rentabilita čistých aktiv, 

          NOPAT – provozní zisk po zdanění, 

          NA        -  čistá aktiva. 

5.1.3  Ukazatel CROGA 

 

Cash flow výnosnost hrubých aktiv již definitivně opouští účetní pojetí zisku a pracuje 

s kategorií tzv. provozního cash flow. Základní vzorec pro výpočet ukazatele:       [1] 
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CROGA = OATCF/GA       (vzorec5.5) 

Kde CROGA je cash flow výnosnost hrubých aktiv, 

        OATCF – provozní cash flow po zdanění 

        GA         - hrubá aktiva 

Provozní cash flow po zdanění (OATCF) představuje cash flow vygenerované 

v souvislosti s hlavní podnikatelskou společnosti. Nejobecněji jej lze pojmout jako součet 

čistého provozního zisku a odpisů.            [1] 

Hrubá aktiva jsou sumou dlouhodobého majetku (stálých provozních aktiv) 

v aktuálních pořizovacích cenách a pracovního kapitálu.         [1] 

Výsledná hodnota poměrového ukazatele CROGA se opět porovnává s požadovanou 

výnosností kapitálu reprezentovanou váženým průměrem kapitálových nákladů WACC. 

Pokud je hodnota CROGA větší než WACC, překročila výkonnost dané společnosti 

očekávání vlastníků.              [1] 

5.1.4  Ukazatel CFROI 

 

CFROI – taky nazývaná jako cash flow výnosnost z investice využívá konceptu 

vnitřního výnosového procenta; patří mezi komplexní měřítka výkonnosti podniku. Zásadně 

platí, že CFROI rozpětí, tj. rozdíl obou veličin, by mělo být větší než nula a kladné. Pro 

investory je nejvhodnější ten podnik, u něhož je hodnota rozdílu nejvyšší. Vnitřní výnosové 

procento vypočteme podle vzorce.            [1] 

 

Kapitálový výdaj = Σ
N

n=1 CF/(1+i)
n
      (vzorec 5.6) 

 

Kde CF je provozní peněžní tok,            [1] 

 n    – ekonomická životnost odepisovaných provozních aktiv, 

 i     – náklady kapitálu (WACC), 
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Kapitalový výdaj  – součet odepisovaných provozních aktiv v aktuálních 

pořizovacích cenách + pracovní kapitál. 

Obrázek č. 2 Podstata ukazatele CFROI           [1] 

 

Hodnota neodepisovaných 

     Provozních aktiv + pracovní kapitál 

   

    Cash flows z provozních aktiv 

 

                                     Ekonomická životnost aktiv 

 

 

 

         Kapitálový výdaj (provozní aktiva 

        v aktuální pořizovací hodnotě, která 

            jsou předmětem odepisování)                   

Kladná hodnota ukazatele CFROI znamená, že podnik za sledované období vytvořil 

hodnoty pro své akcionáře, a v minusové hodnotě došlo ke snížení hodnoty. 
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Závěr 

 

 Finanční analýza je specifickým typem analýzy, protože jejím smyslem je provádět 

zhodnocení finančního hospodaření a finančního zdraví firmy, které poskytuje veškeré 

dostupné informace o hospodaření firmy. Patří k nejdůležitějším nástrojům pro měření 

finančního zdraví, ale také je užitečná pro prověření dat z minulosti. Úspěšnost a kvalita 

finanční analýzy závisí na použitých vstupních informacích. Tyto informace by měli být 

kvalitní a komplexní, abychom podchytili všechny data. 

V kapitolé první jsem se zabýval charakteristikou finanční analýzy, kde jsem popsal 

co je hlavním předmětem finanční analýzy a taky uživatelé finanční analýzy. 

Mezi nejdůležitější zdroje informaci k vypracování finanční analýzy patří účetní 

výkazy: Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a také výroční zprávy jak jsem uvedl 

v kapitole druhé. 

Dále v kapitole třetí jsem popsal cíle a úkoly finanční analýzy, které patří k základním 

cílům finančního řízení podniku. 

 V kapitole čtyři jsem se zabýval poměrovými ukazateli, kde jsou popsány ukazatele 

likvidity, rentability, aktivity zadluženosti, tržní hodnoty, provozní (výrobní) ukazatel  

a ukazatel na bázi finančních fondů a cash flow. 

V kapitole páté jsem zmínil základní hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku, do 

které spadá ukazatel EVA, RONA, CROGA, CFROI. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhledat účelné informace o ukazatelích, které jsem 

získal pomoci odborné literatury.  Poměrové ukazatele jsem aplikoval na vzorových 

příkladech viz. přílohy pro lepší pochopení. Došel jsem k závěru, že jednotlivé finanční 

ukazatelé na sebe navazují. Pro dobré zhodnocení finančního zdraví potřebujeme znát 

všechny finanční ukazatelé, až potom si představíme momentální stav podniku. 

 Na závěr by jsem chtěl zdůraznit, že finanční analýza, se zabývá složitou 

problematikou a hlavně vyžaduje dlouholeté zkušeností.  
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Příloha č. 1 

 

 Pro sestavení ukazatelů jsem si vybral 2 společností. Z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

jsem vybral údaje v tis. Kč. 

Na ukázku vypočítám tyto ukazatele: 

a) Ukazatel rentability.  

b) Ukazatel likvidity. 

c) Ukazatel výnosnosti. 

d) Ukazatel aktivity. 

e) Ukazatel zadluženosti. 

Tab.1 Vybrané hodnoty z rozvahy průmyslové firmy a dopravního podniku 

 Průmyslová firma Dopravní podnik 

Aktiva celkem 521 986 830 877 

Dlouhodobý majetek 74 897 780 597 

Zásoby 183 435 15 792 

Krátkodobé pohledávky 228 458 15 470 

Krátkodobý finanční majetek 34 241 17 054 

Oběžná aktiva 446 134 65 011 

   

Pasiva celkem 521 986 830 877 

Vlastní kapitál 125 439 623 452 

Krátkodobé závazky (krat. 

Pasiva) 

302 415 37 260 

Zdroj: výroční zpráva firmy zabývající se obráběním kovů a dopravního podniku 

Tab.2 vybrané hodnoty výkaz zisku a ztráty průmyslové firmy a dopravního podniku 

 Průmyslová firma Dopravní podnik 

Tržby z hlavní činnosti 1 532 653 160 930 

Zisk před zdaněním a 

úroky (EBIT) 

25 613 18 514 

Nákladové úroky 4 011 2 384 

Zisk po zdanění (EAT) 51 736 14 231 

Zdroj: výroční zpráva firmy zabývající se obráběním kovů a dopravního podniku 
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a) Výpočet rentability a jeho rozklad 

Na ukázku jsem si vybral poměrový ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). 

Ukazatel ROS počítám podle vzorce 4.6 a obrat celkových aktiv pomocí vzorce 4.8. 

ROE se taky dá rozložit do tři komponentu: 

              (vzorec ) 

Výpočet průmyslové firmy zabývající se obráběním kovů: 

ROE = čistý zisk/vlastní kapitál 

ROE = 51 736/125 439 

ROE = 0,4 

ROE = 40% 

Výpočet dopravního podniku: 

ROE = 0,02 

ROE = 2% 

Tab. 3.ukazatel rentability a jeho rozklad 

  Průmyslová firma Dopravní podnik 

EAT (čistý zisk)/vlastní 

kapitál 

ROE 40% 2% 

Rozklad ROE    

EAT (čistý zisk)/tržby 

z hlavní činnosti 

ROS 3,3% 1,7% 

Tržby z hlavní 

činnosti/aktiva 

Obrat aktiv 2,9 0,3 

Aktiva/vlastní kapitál Finanční páka 4,16 1,33 

Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí rentability a jeho rozkladu: 

Z tab.3 jde vidět, že rentabilita vlastního kapitálu u dopravního podniku je výrazně menší.  

U průmyslové firmy na 1 Kč připadá 40% čistého zisku u dopravního podniku je to výrazně  
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méně, protože mezi cíle průmyslového podniku patří: zisk, zvyšování výrobní kapacity  

a dobré finanční kondice. Na druhé straně dopravní podnik má jiné povinnosti jejich činnost 

není jenom podnikatelská. Rentabilita tržeb by měla vykazovat rostoucí tendenci. Finanční 

páka je efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím pomoci cizího kapitálu 

v kapitálové struktuře podniku. Jak je úroková míra nižší než schopnost aktiv, potom za 

pomoci cizího kapitálu zvyšuje výkonnost vlastního kapitálu. Největší vliv v rozkladu 

rentability má finanční páka. Rentabilita je schopnost podniku dosahovat zisku. 

b) ukazatel výnosnosti – na ukázku jsem si vybral hodnoty průmyslové firmy, pomoci 

které vypočítám výnosnost podle vzorce 4.2 

ROA = EBIT/aktiva 

ROA = 25 613/521 986 

ROA = 0,1 

Tab.4 ukazatel výnosnosti 

  Průmyslový podnik Dopravní podnik 

EBIT/aktiva Výdělečná síla podniku 0,05 0,02 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Ukazuje nám, do jaké míry se společností daří z dostupných aktiv generovat zisk. Měli 

by v čase růst. 

c) ukazatel aktivity – na ukázku jsem si vybral výpočet doby obratu pohledávek 

průmyslové firmy a dobu obratu závazku jsem vypočítal pomoci vzorce 4.12. 

Doba obratu pohledávek = pohledávky/(tržby/365) 

Doba obratu pohledávek = 228 458/(1 532 653/365) 

Doba obratu pohledávek = 54,4 dnu 
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Tab.5 ukazatel aktivity 

 Průmyslová firma Dopravní podnik 

Doba obratu pohledávek 54,4 38,6 

Doba obratu závazku 72 84,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Doba obratu pohledávek – ukazuje nám dobu splatnosti pohledávek. Resp. kolik dní 

poskytuje firma dodavatelský úvěr svým zákazníkům. V praxi bereme hodnotu kolem 14 za 

vhodnou, ale hodnotu kolem 70 už nemůžeme brát jako uspokojivou.  

Doba obratu závazku – tato hodnota nám říká za kolik dní v průměru hradíme své 

závazky, anebo kolik dní čerpáme dodavatelský úvěr od našich dodavatelů nebo zaměstnanců. 

Hodnoty, které nám vyšli v tabulce č.5 jsou vhodné, jelikož jsou obrat závazku je větší jak 

obrat pohledávek. Čím větší hodnotu nám tento ukazatel ukáže, tím je silnější pozice firmy.  

d)Ukazatel úrokového krytí – za optimální hodnotu je považována hodnota 1, což 

znamená, že každé snížení zisku bude znamenat ztrátu. Hodnota by neměla klesnout pod 6. 

Pro výpočet zadluženosti jsem si vybral dopravní podnik, pro výpočet využijí vzorec 

úrokového krytí 4.16. 

Úrokové krytí = EBIT/úroky 

Úrokové krytí = 18 514/2384 

Úrokové krytí = 4,8 

Tab.6 ukazatel úrokového krytí 

 Minulé období Běžné období 

Úrokové krytí 12,9 7,8 

Zdroj:vlastní zpracování 

Shrnutí: Tento ukazatel úrokového krytí lze považovat za bezpečnou. Pokud se hodnota 

pohybuje okolo 8 pak ho považujeme za bezproblémový. Hodnoty 4 až 6 jsou dobré. Hodnoty 

3 -2 se považují za kritickou. 
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e) Ukazatel likvidity – pro výpočet jsem si vybral ukazatel likvidity II stupně 

průmyslové firmy. Likviditu I stupně vypočítáme pomoci vzorce 4.18 a likviditu III stupně 

jsem počítal pomocí vzorce 4.20. 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – zásoby)/Krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita = (446 134 – 183 435)/ 302 415 

Pohotová likvidita = 0,87 

Tab.7 ukazatel likvidity 

 Průmyslová firma Dopravní podnik 

Okamžitá likvidita 0,11 0,41 

Pohotová likvidita 0,87 1,32 

Běžná likvidita 1,48 1,74 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 1. Hodnoty likvidity průmyslové firmy zabývající se obráběním kovů a dopravního 

podniku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel likvidity poukazuje na schopnost podniku platit své krátkodobé závazky, je 

to důležité pro další existenci tohoto podniku. V tabulce č.2 jsem uvedl tři autory, které 

používají různé hodnoty pro měření likvidity. Když se podíváme na graf 1 a tab.2 zjistíme, že  
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likvidita dopravního podniku dosahuje z použité literatury doporučovaných hodnot. 

Likvidita dopravního podniků se shoduje s ing. Petra Ručková a jeví se jako optimální. 

 V dnešní době je určitě těžší během finanční krize si udržet dobré výsledky. Kdyby se 

ukazatel likvidity pohyboval okolo hodnoty 2 bylo by to pro podnik výhodné. Taková 

likvidita nám dává záruky k návratnosti finančních prostředků 

 

 

 

Shrnutí poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. 

Zároveň ovšem nelze vyvozovat závěry pouze na základě jednoho ukazatele, který se jeví 

příliš vysoký nebo příliš nízký. Také pokud se týče velikosti vypočtených hodnot jednotlivých 

ukazatelů, je častým omylem představa, že lze stanovit nějaké pevné „doporučené“ či 

dokonce „optimální“ hodnoty poměrových ukazatelů, které mají univerzální platnost. Pak by 

stačilo pouhým porovnáním naměřených hodnot s těmito vzorovými rozhodnout, zda jsou 

dobré nebo špatné. Ekonomická realita je bohužel složitější a poměrové ukazatele 

nepředstavují naprosto přesná měřítka pro sledované charakteristiky hospodaření podniku, ale 

mají víceméně orientační charakter.          [12] 

Systém poměrových ukazatelů je v podstatě shodný na celém světě. To však neplatí 

pro jejich vyhodnocování. Podnik se jeví jako finančně zdravý při jiných přijatelných 

hodnotách poměrových ukazatelů v zemích s rozvinutým akciovým financováním, než  

v oblasti s převahou bankovních úvěrů v pasivech, zejména kde je značný podíl krátkodobých 

bankovních úvěrů. Soustavy kritérií není tedy radno přenášet v prostoru a čase, jak se to u nás 

zprvu často dělo.            [12] 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


