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1 ÚVOD 

 

Finanční analýza představuje nástroj, pomocí kterého jsou zjišťovány základní 

charakteristiky hospodářské, majetkové a finanční situace podniku. 

Jedná se o činnost, která je na základě rozboru získaných informací a dat 

přednostně zaměřena na posouzení výkonnosti, platební schopnosti a hospodářské a 

finanční stability podniku. Zdrojem dat a informací potřebných pro finanční analýzu je 

zejména finanční účetnictví, ale i ostatní zdroje (např. vnitropodnikové účetnictví, 

podnikové plány, podnikové kalkulace, statistiky, apod.) 

Finanční analýza tedy vychází zejména z informací obsaţených v účetní závěrce, 

která by měla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále je ZoÚ) poskytovat věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Základem pro finanční analýzu jsou tedy data obsaţená v rozvaze, výkazu zisku a 

ztráty, a dále pak v příloze k účetní závěrce, případně v přehledu o peněţních tocích a 

v přehledu o změnách vlastního kapitálu. Finanční analýza tak představuje metodu, 

která vzájemným porovnáváním dat uváděných v účetních výkazech k určitému datu (v 

rozvaze), respektive za určité období (ve výkazu zisku a ztráty) vyhodnocuje minulou a 

současnou hospodářskou a finanční situaci podniku a na základě získaných informací 

tak umoţňuje stanovit varianty budoucího vývoje podniku a rozhodovat o budoucím 

finančním a hospodářském řízení podniku. 

 

Cílem této diplomové práce je teoretická a praktická příprava pro zjištění 

hospodářské, majetkové a finanční situace společnosti PlasticGama, s. r. o.. Podstatnou 

část práce představují metody finanční analýzy, další část je zaměřena naskutečnou 

charakteristiku podniku PlasticGama s. r. o.. V praktické části jsou uvedeny „vstupní“ 

hodnoty ukazatelů vybraného podniku za období let 2005 – 2007 v porovnání 

s hodnotami let 2008 – 2010. Potřebnádata byla čerpána z vnitřních zdrojů podniku 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce). 
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2 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

  

Jednou z nejčastěji pouţívaných oblastí finančního řízení je finanční analýza, 

která je však pouze nástrojem poznání o stavu hospodaření podnikatelského subjektu, 

tzn., ţe to není prostředek ke změně tohoto stavu.  

Při zjišťování hospodářské, majetkové a finanční situace podniku se pouţívá 

řada metod finanční analýzy v závislosti na konkrétních potřebách, lze ji provádět 

různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí různých forem a technik.  

Vzhledem k tomu, ţe finanční analýza není ţádným způsobem legislativně 

upravena a neexistuje ani ţádná závazná metodika finanční analýzy, neexistuje tak ani 

jednotná terminologie, postupy i metody. 

 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční 

situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace 

podniku, zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích 

procesů. 

     Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho 

podnikových aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se 

promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační 

aktivita a další podnikové činnosti.“ [2] 

 

Finanční analýza se skládá ze dvou oblastí, a to z interní a externí analýzy. 

Odlišnost mezi nimi je v dostupnosti podkladů pro analýzu. Externí analýza pouţívá 

data, která jsou běţně dostupná veřejnosti, jsou to obvykle rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty, výkaz cash flow a ostatní data, která společnost o sobě publikuje. Při zpracování 

interní analýzy se vyuţívají data, která se povaţují za tajná a veřejnosti nepřístupná. 

Provádějí ji podnikové útvary a také k tomu přizvané nebo povolané osoby, jako 

ratingové agentury, auditoři, oceňovatelé, apod. 

Finanční analýza nepopisuje momentální stav, ale jedná se o vývojové 

tendence v čase, porovnání s konkurenty v oboru nebo se standardy, dále o vzájemnou 

provázanost podnikových rozhodnutí, stabilitu a potenciál dalšího rozvoje. 
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2.1 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY 

 

„Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, odrážejí úroveň 

podniku a jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů, tak 

jak to vyplývá ze složitosti vztahů podniku. Potřebu finančních informací jednotlivých 

zainteresovaných subjektů lze rozdělit z různých pohledů.“ [2] 

Uţivatelé finanční analýzy jsou interní a externí.  

 

Majitelé firmy a manaţeři patří do skupiny interních uţivatelů. Účastníci firmy 

takto kontrolují své investované prostředky, zda jsou patřičně zhodnocovány a 

vyuţívány. 

Manaţeři firmy vyuţívají získané informace především pro dlouhodobé a 

operativní řízení podniku, tyto informace umoţňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim 

umoţňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněţních prostředků, při 

rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza odhaluje silné a slabé stránky 

finančního hospodaření podniku, a tak umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období 

správný podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu.  

 

Naopak mezi externí uţivatele se řadí banky, investoři, obchodní věřitelé a 

obchodní partneři, stát a jeho orgány, konkurenční firmy, auditoři, daňový poradci, 

zaměstnanci, odbory, apod. 

Banky a obchodní věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu 

dluţníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových 

smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných 

finančních ukazatelů.  

Investor (akcionář, společník) je subjekt, který do podniku vkládá kapitál za 

účelem jeho zhodnocení. Investoři očekávají, ţe po určitém čase se jim vloţené 

prostředky vrátí, ale také, ţe získají něco navíc, ať uţ ve formě dividend či podílů na 

zisku nebo prodejem zhodnocených akcií. 
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Obchodní partneři se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen 

hradit splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, solventnost a 

likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou 

stabilitu. 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data ze statistických důvodů, z 

důvodu kontroly podniků se státní účastí, kontroly plnění daňových povinností, 

rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků 

se státní zakázkou. 

Zaměstnanci podniku mají samozřejmý zájem na prosperitě, hospodářské a 

finanční stabilitě svého podniku. Podobně jako řídící pracovníci jsou motivováni 

hospodářskými výsledky. Důleţitá je pro ně jistota zaměstnání, mzdová a sociální 

perspektiva. 

Konkurenční firmy pouţívají informace ke srovnávání s jejich vlastními 

výsledky. Auditoři a daňoví poradci identifikují nedostatky a doporučují postupy k 

nápravě. 

 

Výčet uţivatelů finanční analýzy není zcelakompletní, mezi další zájemce o 

finanční analýzu se mohou řadit také burzovní makléři, novináři, odborové svazy a 

nejširší veřejnost. V současnosti roste zájem o informace týkající se velkých 

kapitálových společností, s jejichţ cennými papíry se obchoduje na burze. 

 

2.2 ZPŮSOBY SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍCH ANALÝZ 

 

Základem posuzování finančně ekonomické situace podniku pomocí určité 

soustavy poměrových ukazatelů je porovnání. Cílem je získání většího povědomí o 

skutečném hospodaření a finančním zdraví podniku.Toto srovnání můţe být prováděno 

vůči normě, potom v času a v prostoru. V rámci prostoru je to srovnání s odvětvovými 

hodnotami a srovnání s konkurencí.    

 

Podstatou srovnávání vzhledem k normě je srovnávání jednotlivých ukazatelů 

s jejich ţádoucími plánovanými hodnotami. Ty mohou být znázorněny jako průměrné, 

minimální, maximální, mediální hodnoty, kvantily nebo určité intervaly. Ve skutečnosti 

není vhodné v rámci vyhodnocování vyuţívat tzv. doporučených hodnotuváděných 
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v odborných publikacích. Nemusí být zohledněna specifika daného podniku a prostředí, 

ve kterém podnik provozuje činnost.  

 

Srovnání ukazatelů vzhledem k normě je blízké srovnávání ukazatelů 

v prostoru, tj. mezipodnikové srovnání, jehoţ základem je srovnání ukazatelů dané 

firmy se stejnými ukazateli jiných firem v určitém časovém období. Podstatné při tomto 

srovnávání je splnění podmínek srovnatelnosti.  

Základní podmínky srovnatelnosti, které musí být dodrţeny, jsou časová, 

oborová a legislativní srovnatelnost. Časová srovnatelnost znamená, ţe finanční 

parametry musí pocházet ze stejného časového období a musí být za stejně dlouhý 

časový úsek. Srovnatelný obor podnikání je podstatnou podmínkou, protoţe finanční 

parametry jsou přímo určeny technickoekonomickým typem podniku. V legislativní 

srovnatelnosti se jedná o srovnání metodologických postupů, na základě kterých se 

ekonomické dění zachycuje v účetnictví podniků. 

 

Podstatou srovnání v čase je hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů, 

tj.,dynamické posuzování vývoje ukazatelů v určitém počtu navazujících časových 

období.Časová srovnatelnost se pouţívá především při vertikální analýze. Prvořadý 

význam má zajišťování srovnatelnosti údajů v účetních výkazech, příkladem mohou být 

postupy účtování, způsoby oceňování apod.  

 

2.3 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

PLASTICGAMA, s.r.o. 

 

Profil podniku 

 

Společnost PlasticGama, s.r.o. byla zaloţena v roce 1993 jako rodinný podnik, 

jehoţ základním výrobním programem byla dřevovýroba a plastikářská výroba na šesti 

vstřikovacích lisech. 

Od roku 1995 se firma přestěhovala do vlastních prostor a zaměřila se pouze 

na výrobu plastových produktů. Výrobní program zahrnoval zejména zakázkovou 

výrobu průmyslových plastů (plastové polotovary a výrobky pro 



 

10 

 

automobilový,chemický, potravinářský a kosmetický průmysl, plastové kontejnery, 

plastové krytky a úchyty). 

Mezi produkty plastikářské výroby podniku patří výroba obalů, plastové 

krytky, plastové víčka, plastové přepravní obaly, plastové obaly na potraviny, plastové 

kelímky, plastové kbelíky a dalšíprůmyslové plasty.  

 

V roce 1997 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu a zároveň rozšíření 

stávajících prostor. Současně byl zahájen vlastní výrobní program – plastové obaly pro 

potravinářský průmysl a byl získán certifikát kvality ISO9002. 

V roce 2002 proběhlo výrazné rozšíření výrobních prostor o 1300 m
2
 a 

kompletní sjednocení strojního parku na značku ARBURG s uzavírací silou do 300 t. V 

roce 2007 se firma začala soustředit na plnou automatizaci, která zajišťuje stabilitu jak 

výrobních, tak kontrolních procesů. 

K poslednímu rozšíření došlo v roce 2009, kdy byly vybudovány nové 

skladové prostory firmy o rozloze 1500 m
2
. V současné době firma disponuje zhruba 

5000 m
2
 výrobních a skladových ploch a má 20 vstřikovacích lisů a 1 lis pro 

dvoukomponentní vstřikování. Základní jmění společnosti činí 15 000 000 Kč. Počet 

zaměstnanců k poslednímu roku čítá okolo 700 zaměstnanců. 

 

Společnost PlasticGama, s.r.o., vyuţívá nejmodernější technologie v 

plastikářské výrobě. Nejnáročnější procesy a technologie výroby plastů vyhovují těm 

nejvyšším poţadavkům nejvýznamnějších zákazníků. Tyto specifikace se uplatňují 

hlavně v automobilovém a chemickém průmyslu.  

 

Člověk a ţivotní prostředí je v centru zájmu všech pracovníků společnosti 

PlasticGama, s. r. o.. Jako aktivní účastník ochrany ţivotního prostředí si je společnost 

vědoma své odpovědnosti a pokládá ochranu ţivotního prostředí za jednu ze svých 

hlavních priorit. Při výrobě i skladování materiálů je brán velký zřetel na ochranu 

ţivotního prostředí a recyklaci. Odpad ze všech výrobních procesů a pouţité obalové 

materiály jsou 100% recyklované. 

Vytříděný objemný odpad bývá náleţitě zpracován a předán odběratelům 

k dalšímu vyuţití. Společnost za prodej vyuţitelného odpadu získá i nezbytné peněţní 

prostředky. Díky dalšímu vyuţití odpadu bývá ušetřeno za skládkování.   

http://www.vyroba-plastu.cz/cs/kvalita/
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Ve společnosti PlasticGama není skladován takovýobjem nebezpečných látek 

(chemické látky), kterým by byly splněny podmínky zákona pro zařazování objektů do 

rizikových a havarijních plánů.  

2.3.1 Zaměstnanci 

Ve společnosti PlasticGamase vyskytuje celá řada organizačních středisek: 

 

Graf 2.1 Organizační schéma společnosti roku 2010 
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V následujícím grafu je naznačen vývoj počtu zaměstnanců celé společnosti: 

 

Graf 2.2 Vývoj počtu zaměstnanců

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování, dlevýroční zprávy (2010)Plasticgama, s.r.o. 

 

2.3.2 Charakteristika plastikářského průmyslu 

 

I přes přetrvávající poptávku po výrobcích z plastů pociťují výrobci a 

zpracovatelé rostoucí konkurenci na trhu. Prosadit se v tomto prostředí a udrţet si trvalý 

růst nutí podniky zvyšovat produktivitu a adaptovat moderní inovace v oblasti výroby, 

nákupu, logistiky a obchodu. Vedle osvědčených metod průmyslového inţenýrství tak 

výrobci plastů objevují přínosy, které nabízejí pokročilé informační systémy a 

specializované softwarové aplikace. 

 

 

Plastikářský průmysl má řadu předpokladů pro další dynamický rozvoj: 

1. dostupná surovinová základna, 

2. ukončená privatizace v oboru, v kaţdé zemi působí desítky 
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3. konjunktura v bezprostředně navazujících zpracovatelských odvětvích, 

především v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, v oblasti 

obalů, výrobků pro volný čas aj., 

4. trvalá investiční aktivita, v řadě případů podpořená státními pobídkami, 

5. dynamický rozvoj malých a středních podniků, které postupně získávají 

podporu ze strukturálních fondů a dalších podpůrných programů, 

6. spotřeba plastů ve východní Evropě je zatím hluboko pod průměrem 

vyspělého světa (cca 11 – 12 kg na obyvatele oproti více neţ 90 kg v 

EU). 

 

Nejsilnějšímargumentem rozvoje plastických hmot je zejména produktivní 

způsob zpracování. Dnes existuje velké mnoţství zpracovatelských technologií a mezi 

nejznámější a nejrozšířenější způsob zpracován patří vstřikování. Plastické hmoty jsou 

materiály, jejichţ podstatu tvoří makromolekulární látky, jejichţ základní vlastnosti jsou 

vymezeny chemickou stavbou, protojsou moţnosti vývoje nových typů plastů téměř 

neomezené.  

 

Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), přesněji část OKEČ 

25, se věnuje výrobě pryţových a plastových výrobků. Tato studie posuzuje postavení 

určitého segmentu v rámci ekonomiky a prostředí, ve kterém se odvětví rozvíjí. Dále 

dokument obsahuje popis legislativního rámce, souhrn státních podporujících nástrojů, 

trendy vývoje výroby a spotřeby pryţových a plastových výrobků a v neposlední řadě 

postavení významných producentů na domácím trhu. 

 

Tempo růstu odvětví v České republice roste ročně o více neţ 10%, je to i 

z důvodu těsné vazby na rozvíjející se automobilový a elektrotechnický průmysl.  
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3 ZDROJE INFORMACÍ A VOLBA METODYFINANČNÍ 

ANALÝZY 

 

Potřebné informace pro vypracování finanční analýzy je moţno čerpat z 

různých zdrojů. Základní právní rámec upravuje obchodní zákoník, ţivnostenský zákon, 

ZoÚ, zákon o cenných papírech, daňové zákony. 

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především 

následující: 

 výkazy finančního účetnictví, 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

 

„Výkazy finančního účetnictví, které lze také označit i jako výkazy externí, 

protože poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření 

(výkaz zisku a ztrát) a o pohybu peněžních toků (výkaz cash flow).  

Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné jednotné 

metodické úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem zejména 

výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, například 

druhové a kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní charakter, nejsou veřejně 

dostupnými informacemi.“ [2] 

 

Kromě těchto základních zdrojů se vyuţívá i řada dalších relevantních 

informací.Jsou tofinanční informacezahrnující vnitropodnikové informace, prognózy 

finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových 

relací a úrokových měr. Dále jsou to informace kvantifikovatelné nefinanční, které 

zahrnují firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby 

a interní směrnice.Informacenekvantifikovatelné obsahují zprávy vedoucích pracovníků, 

komentáře manaţerů, odborného tisku a nezávislá hodnocení. 

 

Nezbytné data pro vypočtení hodnot ukazatelů finanční analýzy se nacházejí 

v účetních závěrkách podniku, kterétvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty 

(výsledovka), výkaz cash flowa příloha k účetní závěrce. 
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Rozvahaje jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční 

výkaz dává přehled o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva) v 

peněţním vyjádření k určitému datu (rozvahový den) a umoţňuje tak posoudit finanční 

pozici podniku.  

Na rozdíl od jiných účetních výkazů, které zobrazují hodnoty platné za určité 

období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamţiku 

(stavové veličiny). 

V rozvaze musí být vţdy a za všech okolností splněna tzv. základní bilanční 

rovnice, která říká, ţe součet aktiv se rovná součtu pasiv.  

 

Základním hlediskem třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba 

vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. První poloţkou na straně aktiv jsou 

pohledávky za upsaný základní kapitál vyjadřující upsaný, avšak doposud nesplacený 

stav akcií nebo majetkových podílů. Dále je todlouhodobý majetek, který se člení na 

dlouhodobýnehmotný majetek, dlouhodobý hmotný a dlouhodobý finanční majetek. 

Další poloţkou na aktivní straně jsou oběžná aktiva (krátkodobá) a ostatníaktiva 

(časová rozlišení).  

Základním hlediskem pro členění pasiv (zdrojů) je hledisko vlastnictví, podle 

kterého se veškeré zdroje financování aktiv dělí na dvě základní skupiny, a to na vlastní 

kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze 

zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běţného účetního 

období.Cizí zdroje obsahují rezervy a závazky podniku. Poslední poloţkou jsou ostatní 

pasiva (časová rozlišení). 

 

Výkaz zisku a ztráty ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost 

dosáhla za sledované období, tzn., jaké měla společnost náklady a výnosy spojené 

s podnikatelskou činností a jaký zisk popř. ztrátu vytvořila v daném účetním období.  

Podstatu výkazu zisku a ztráty lze vyjádřit vztahem:  

                                 VÝNOSY - NÁKLADY= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.                

 

V České republice je úprava výkazu zaloţena na zjednodušeném druhovém 

členění nákladů. Náklady a výnosy jsou uspořádány do určitých oblastí tvořících 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkazy
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podnikatelské aktivity. Těmito oblastmi jsou provozní, finanční a mimořádné aktivity. 

Výsledek hospodaření se zjišťuje za tyto činnosti odděleně. 

 

Výsledovka zachycuje hospodaření podniku v peněţních jednotkách, ne však 

informaci o skutečném stavu peněz, které má podnik k dispozici. K tomu slouţí výkaz o 

peněţních tocích (cash flow). Účelem analýzy výkazu cash flow je objasnit důleţité 

faktory, které ovlivňují příjem a výdej hotovosti podniku v rámci určitého období. Cash 

flow je toková veličina vyjadřující rozdíl přílivu a odlivu hotovosti za určité období. 

Struktura výkazu se člení podle základních aktivit podniku, je to cash flow z provozní, 

investiční a finanční činnosti.   

 

Příloha k účetní závěrce obsahuje další informace, např. o způsobu oceňování, 

postupů odpisování, postupů účtování a další informace pro plné porozumění výsledku 

hospodaření podniku.Příloha tvoří velmi podstatnou část účetní závěrky. Je důleţitá pro 

úplné porozumění výsledkům podniku i při porovnání s jinými podniky. 

 

3.1 VOLBA METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

 

Obecně lze konstatovat, ţe primárním cílem finanční analýzy je udělat rozbor 

finanční situace firmy, najít a vyuţít silné stránky firmy a zároveň napravit slabiny 

firmy. V tomto ohledu se vyuţívají statistická data z minulých období, jejich vzájemné 

srovnání, srovnání s výsledky celého oboru a zároveň se zahrnuje predikce hospodaření 

do budoucnosti. 

 

Pro správné stanovení a vyhodnocení výsledků finanční analýzy podniku je 

důleţité zvolit správnou metodu. K tomu je zapotřebí vycházet z dostupnosti a struktury 

dat, softwarového vybavení společnosti a nezanedbatelnou otázkou je rovněţ výše 

finančního krytí pro výkon finanční analýzy. Ţádná z metod finanční analýzy 

neobsahuje komplexní informace o finanční situaci podniku, je proto nutné souhrnnější 

posouzení a téměř nezbytné jednotlivé metody kombinovat. 

Finanční situace se testuje kvantitativními metodami, zpracovávajícími údaje 

uvedené v účetních výkazech. I kdyţ oficiální metodika neexistuje, vyvinuly se určité 

obecné analytické postupy. Je moţno se setkat s nejrůznějšími přístupy a technikami, 



 

17 

 

které podávají stejně jako účetnictví obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci 

jak externím, tak i interním uţivatelům.  

 

Základní kvantitativní metody vyuţívané při finanční analýze je absolutní 

metoda a relativní metoda.  

 

Absolutní metoda vyuţívá dat zjištěných z účetních výkazů. Tyto údaje jsou 

povaţovány za tzv. absolutní ukazatele, jeţ vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému 

jevu. Absolutní ukazatele se dále člení na ukazatele stavové a tokové.Stavové ukazatele 

popisují stav majetku a jeho zdrojů k určitému okamţiku. Z rozdílu stavových ukazatelů 

získáme rozdílové ukazatele, nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál. Tokové ukazatele informují o změně nákladů a výnosů, stavu peněţních 

prostředků či hospodářského výsledku za časový interval.  

Metoda relativní vypovídá o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná hodnota 

vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku jevu druhého. Tyto 

ukazatele charakterizují míru vyuţití absolutních ukazatelů podnikem a jak rychle či 

silně se mění. Významnou úlohu zde představují poměrové ukazatele.      

 

3.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Mezi absolutní ukazatelese řadí horizontální a vertikální analýza.  

 

Horizontální analýza sleduje vývoj poloţek účetních výkazů v čase, můţe být 

zpracována meziročně, kdy se hodnotí po sobě jdoucí účetní období nebo za několik 

účetních období.  

Interpretace změn u horizontální analýzy musí být prováděna obezřetně a 

komplexně, musí se brát do úvahy změny absolutní i relativní.  

 

Absolutní změna je vyjádřena vztahem  

Ut – Ut-1,  

kde Ut představuje hodnotu ukazatele v běţném roce a Ut-1 hodnotu ukazatele 

v předcházejícím roce.Tímto vztahem provádíme rozdílovou analýzu, která se pouţívá u 

menších podniků s nestálou strukturou majetku a kapitálu, jelikoţ některé poloţky v 
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čase mohou kolísat o malou finanční částku, ale z hlediska analýzy to můţe znamenat 

velkou část oproti předchozímu období.  

 

Relativní změna je vyjádřena vztahem 

       

    
, 

kdeUt je hodnota ukazatele, t je běţný rok a t-1 je předchozí rok.Tímto 

vztahemprovádíme podílovou analýzu, která je vhodnápro velké společnosti, z důvodu 

přehlednosti při sledování vývoje. 

 

Vertikální analýza je pokročilejším zkoumáním, kdy se zjišťuje procentní 

struktura poloţek uvedených ve výkazech. Jako základ se povaţuje částka aktiv nebo 

pasiv celkem a ostatní poloţky se znázorňují ve vztahu k této základně. Účelem 

vertikální analýzy je stanovit podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových 

aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech a podíl 

jednotlivých poloţek výsledovky na trţbách. 

 

Obecný vzorec vertikální analýzy pro podíl lze vyjádřit jako  

  
   

 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, Σ Uije velikost absolutního ukazatele. 

 

Procentní rozbor má své výhody i nevýhody. Mezi výhody lze řadit porovnání 

výkazů v delším časovém rozmezí, moţnost srovnání výsledků podniku v rámci oboru 

jako celku, apod. Nevýhodou procentního rozboruje fakt, ţe neukazuje příčiny změn. 

Absolutní základny pro výpočet se mění a vykazované údaje mohou být obsahově 

nesrovnatelné (např. metody odepisování). 

 

3.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza rozdílových ukazatelů slouţí podniku k orientaci na jeho likviditu. 

Jeden z klíčových rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál (ČPK), který má 

významný vliv na platební schopnost podniku a představuje prostředky, které by firma 
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měla k dispozici po zaplacení všech krátkodobých závazků. ČPK tedy měří velikost 

relativně volného kapitálu, který není vázán na krátkodobé závazky.Ukazatel ČPK lze 

zjistit dvojím způsobem a výsledná hodnota by měla mít vzrůstající charakter.                                         

 

První vztah pro výpočet ČPK lze vyjádřit jako  

oběžná aktiva – krátkodobé závazky,    

 

druhý vztah pro výpočet ČPK lze vyjádřit jako 

(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky)– dlouhodobý 

majetek. 

 

„Výše ČPK je určena skladbou bilance podniku. Pokud má podnik zajištěnou 

likviditu, pak krátkodobá aktiva mají být vyšší než krátkodobé závazky. Jinak řečeno 

dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky, mají převyšovat 

dlouhodobá aktiva. Jestliže se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý oběžný 

majetek, hovoříme o překapitalizovaném podniku. 

Část oběžného majetku se ovšem trvale nachází v podniku, a proto může, 

dokonce musí být kryt dlouhodobými zdroji, což není v rozporu s efektivním využitím 

kapitálu.“ [2] 

 

Obr. 3.1 Schematické znázornění ČPK v rozvaze podniku 
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3.1.3 Poměrové ukazatele 

 

Je to jedna z nejvíce pouţívaných metod finanční analýzy. Jedná se o poměr 

jednoho nebo několika údajů k jiné poloţce nebo skupině poloţek uvedených v účetních 

výkazech. Pomocí těchto ukazatelů lze získat rychlý a nenákladný přehled o základních 

finančních charakteristikách podniku. 

 

 

Základní ukazatele finanční analýzy se dělí do těchto skupin: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluţenosti a finanční stability, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří do mezivýkazových poměrových ukazatelů, jelikoţ 

pouţívají údaje z rozvahy i z výsledovky (výkazu zisků a ztrát). Vyjadřují poměr zisku 

k různým základnám. 

Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti) je rentabilita 

vloţeného kapitálu. Vloţený kapitál se pouţívá zpravidla ve třech různých formách, a to 

podle toho, o jaký typ kapitálu se jedná. Rozlišuje se ukazatel rentability aktiv (ROA), 

ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROCE), ukazatel rentability trţeb (ROS) a ukazatel rentability 

nákladů.  

 

„V praxi se používají modifikace ukazatelů rentability, které se liší podle toho, 

zda se pro výpočet použije zisk před úhradou úroků a daní EBIT, zisk před zdaněním 

EBT, zisk po zdanění EAT či zisk zvýšený o nákladové úroky, resp. zvýšený o zdaněné 

úroky.  
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Zisk před úroky a daněmi EBIT se používá pro výpočet některých ukazatelů 

rentability, neboť vývoj ukazatele EBIT není ovlivněn změnami daňových a úrokových 

sazeb ani změnou struktury finančních zdrojů.“[2] 

 

Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets) 

Rentabilita aktiv je pokládána za klíčové měřítko rentability a ukazuje, do jaké 

míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk, případně jinou alternativní 

veličinu poměřující firemní výkonnost. Rentabilita aktiv totiţ není ve svém čitateli 

pevně definována, jmenovatelem jsou nicméně vţdy právě ona aktiva (potaţmo 

v přeneseném slova smyslu všechny zdroje společnosti neboli pasiva). 

Čistý zisk, který plyne věřitelům, je pouze částí výsledného efektu.Druhou část 

představuje efekt zhodnocení cizího kapitálu neboli odměna věřitelům.  

 

Vztah pro výpočet ROA  lze vyjádřit jako  

    

      
 ,  

trend ukazatele by měl být vzrůstající.  

 

Ukazatel ROA, kde t je sazba daně z příjmů, můţe mít také podobu  

         (   )

      
. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE(Return on Equity) 

Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv potaţmo 

pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti.  

Ukazatel poměřuje dosaţený zisk podniku s kapitálem vloţeným do podniku nebo 

ponechaným v podniku (nerozdělený zisk) investory, a vyjadřuje tak míru zhodnocení 

vloţeného kapitálu. Trend ukazatele by měl být vzrůstající.     

Zatímco ROA je tak spíše imaginárním ukazatelem, ze kterého bez 

detailnějších znalostí o firmě a způsobu jejího financování nelze příliš usuzovat 

(zejména v ČR totiţ bývá časté dofinancovávání společnosti ve formě úvěru od svých 

majitelů), ROE se dá uţ bez problémů pouţít i pro benchmarking (tj. srovnání 

s konkurenty ze stejného oboru).  
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Ukazatele rentability vlastního kapitálu se vypočítají pomocí vztahu 

   

               
. 

 

„Nespornou výhodou ukazatelů míry zisku je, že lze deduktivní cestou 

identifikovat objektivní vazby mezi těmito ukazateli a vyjádřit tyto vazby s pomocí 

jednoduchých matematických operací. Při znalosti vazeb mezi jednotlivými ukazateli je 

možné vytvořit celý systém rozkladu míry zisku jako syntetického ukazatele na ukazatele 

dílčí. Tento model je znám pod názvem pyramidový rozklad ukazatele míry zisku - 

DuPontův rozklad ROE – a zjišťuje faktory ovlivňující hodnotu výsledného ukazatele.“ 

[2] 

 

V modeluDuPontova rozkladu ROE je nutné pouţít jako základ vzorec EAT / 

VK.  

Tento vzorec lze pak rozčlenit na dílčí početní vztahy, které mají mezi sebou 

multiplikativní vazbu, jsou to  

   

     
 

     

      
 
      

  
, 

kde EAT / T je rentabilita trţeb, T / A jehodnota ukazatele obrátky aktiv je a A / VK je 

výpočet finanční páky.    

 

Výtěţnost vlastního kapitálu by měla být větší neţ celkového kapitálu, 

tzn.,ukazatel ROE by měl vţdy vykazovat větší hodnoty neţ ukazatel ROA.  

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu - ROCE(Return on 

CapitalEmployed) 

Asi nejkomplikovanějším ukazatelem rentability je ukazatel rentability 

investovaného kapitálu, který se pouţívá výlučně pro zpětné hodnocení rentability. 

Ukazatel poměřuje dosaţený zisk podniku s dlouhodobým kapitálem vloţeným 

do podniku, který byl vynaloţen na vytvoření zisku.Jedná se o ukazatel, který je často 

vyuţíván k mezipodnikovému porovnání. Vývojový trend ukazatele by měl vykazovat 

růst.        
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Ukazatelrentability dlouhodobých zdrojůse vypočítá jako 

    

                    
, 

 

Kromě výše uvedených ukazatelů se pouţívají i další varianty ukazatelů 

rentability, a to ukazatel rentability trţeb a ukazatel rentability nákladů.  

 

 

Rentabilita tržeb - ROS(Return on Sales) 

Ukazatel rentability trţeb jepoměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem. 

ROS neboli stupeň ziskovosti, někdy také zisková marţe, představuje mnoţství zisku na 

1Kč trţeb,po zváţení všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, 

atd.Ukazatel se můţe lišit podle variantních vyjádření zisku.  

Tento ukazatel je vhodný pro časové a mezipodnikové srovnání.Nízká úroveň 

ukazateleprokazuje chybné řízení firmy a vysoká úroveň ukazatele naznačuje 

nadprůměrnou úroveň firmy. I tento ukazatel by měl mít vzrůstající trend.                         

 

Ukazatel rentability trţeb lze vyjádřit vztahem 

   

     
. 

 

Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů je také často vyuţívaný ukazatel, který poměřuje 

dosaţený zisk podniku k vynaloţeným nákladům, tedy kolik Kč čistého zisku získá 

podnik vloţením 1Kč celkových nákladů.  

Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe jsou zhodnoceny vloţené náklady a tím 

vyšší je procento zisku.  

 

Ukazatel rentability trţeb lze vyjádřit vztahem 

   

                
. 
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Ukazatele aktivity 

  

Ukazatele aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které 

dokáţí ve stručné a jasné formě vypovědět některé zajímavé informace o podniku. 

Z těchto ukazatelů se lze snadno dozvědět, jak efektivně daná firma nakládá se svými 

finančními prostředky nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči svým dodavatelům. 

Souhrnně jsou ukazatele aktivity nazývány ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv.V rámci těchto ukazatelů se lze setkat se dvěma typy, 

a to s rychlostí obratu aktiv a s dobou obratu aktiv.   

Obrátka neboli rychlost obratu aktivznázorňuje počet obratů, tzn., kolikrát se 

určitá část majetku přemění na peněţní prostředkyza určité období. Čím vyšší je počet 

obrátek, tím kratší dobu je majetek vázán.  

Oproti tomu doba obratu aktiv znázorňuje dobu, za jak dlouho se určitá část 

aktiv přemění na peněţní prostředky.  

Úsilím je maximalizace obrátky a minimalizace doby obratu. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obratu aktiv vztahuje celkový obrat k celkovým aktivům, které 

společnost má. Tento ukazatel nám tak jinými slovy říká, kolik prostředků je firma 

ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. Tento ukazatel měří celkové 

vyuţití majetku a dosahovat by měl vyšších hodnot, minimálně by měl být roven 1. 

Pokud by jeho hodnota byla niţší, znamenalo by to neúměrnou majetkovou vybavenost 

společnosti. 

Ukazatel je vhodné pouţít pro srovnání mezi podniky a jeho vývojby měl být 

vzrůstající. 

Obrátka celkových aktiv se vypočítá pomocí vzorce 

     

      
. 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel obratu aktiv zobrazuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

ve vztahu k trţbám, tzn., neţ se určitá poloţka transformuje na peněţní prostředky. Čím 
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kratší doba, tím lépe.  Vliv na tento ukazatel má dynamika trţeb a jeho trend by měl být 

vzrůstající.                                                                               

 

Obrácená hodnota ukazatele obrátky aktiv se vypočítá jako 

          

     
. 

Doba obratu zásob  

Ukazatel doby obratu zásob popisuje úroveň běţného provozního řízení. Je 

vhodné udrţovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši, udává 

totiţ průměrný počet dní vázanosti zásob v podniku aţ do fáze jejich spotřeby nebo do 

fáze jejich prodeje. Čím menší je, tím efektivněji dokáţeme řídit svůj sklad, proto by 

měl ukazatel v čase klesat. 

 

Ukazatel doby obratu zásob se počítá vztahem 

          

     
. 

 

 

Doba obratu pohledávek  

Velice důleţitým ukazatelem je doba obratu pohledávek, která ve skutečnosti 

říká, jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek respektive kolik dní poskytuje 

v průměru firma bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. Tento ukazatel nám 

navíc mezi řádky říká, jak moc silnou vyjednávací pozici má firma vůči svým 

zákazníkům, tj. strategie řízení pohledávek. 

Čím delší je doba inkasa, tím delší dobu společnost poskytuje svým 

odběratelům bezplatný obchodní úvěr. Pokud tento ukazatel trvale překračuje doby 

splatnosti, je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. V praxi lze hodnotu okolo 14 

povaţovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepříliš uspokojivou. 

Ukazatel doby obratu pohledávek se zjistí vztahem 

              

     
. 
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Doba obratu závazků  

Ukazatel doby obratu závazků říká, za kolik dní se (tj. s jakou dobou 

splatnosti) v průměru hradí závazky nebo jinými slovy, kolik dní se čerpá dodavatelský 

úvěr od dodavatelů a zaměstnanců. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší neţ 

hodnota doby splatnosti pohledávek. Jinými slovy, aby podnik vyuţíval bezúročných 

tzv. dodavatelských úvěrů.  

I u tohoto ukazatele se mezi řádky píše, jak moc silnou vyjednávací pozici má 

podnik vůči svým dodavatelům a potaţmo i zaměstnancům. Opět platí, ţe čím vyšší 

hodnotu výpočet ukáţe, tím silnější je pozice dané firmy. 

Ukazatel doby obratu závazků se zjistí za pomoci vztahu 

           

     
. 

 

 

Ukazatele likvidity 

 

Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky a získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita je tedy vyjádřením 

schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněţní prostředky a těmi krýt všechny 

splatné závazky. Likvidita závisí na rychlosti podniku inkasovat své pohledávky.  

Do čitatele jsou dosazeny majetkové sloţky s různou dobou splatnosti, tzn. 

jaká míra jistoty je od měření likvidity poţadovaná. Nejlikvidnější sloţkou jsou hotové 

peníze a peníze na účtech, naopak nejméně likvidní jsou stálá aktiva. 

 

Celková (běžná) likvidita 

Běţná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběţných 

aktivech, tento ukazatel nám tedy říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen 

uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběţná aktiva 

v peněţní prostředky. 

Doporučená hodnota pro běţnou likviditu se pohybuje v rozmezí 1,5 aţ 2,5. 

Zcela zjevně je problematická hodnota menší neţ 1, která ukazuje na to, ţe krátkodobé 

závazky není moţné z oběţných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých 

zdrojů financování potaţmo z prodeje dlouhodobého majetku. Obecně lze říci, ţe čím 
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stálejší jsou příjmy firmy a čím jistější jsou zdroje jejich příjmů, tím můţe být hodnota 

běţné likvidity blíţe jedné. 

Výše ukazatele závisí na odvětví působnosti a předmětu činnosti podniku, 

nejdůleţitější je proto porovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti, či 

s průměrem za odvětví.  

 

 

Ukazatel celkové likvidity lze vypočítat pomocí vzorce 

             

                  
. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity z výpočtu vylučuje zásoby. Vyjadřuje, kolikrát 

pokrývají pohotová oběţná aktiva krátkodobé závazky, tj. kolikrát by bylo moţné 

uhradit závazky s krátkodobou lhůtou splatnosti z pohotových oběţných aktiv, to 

znamená z aktiv, které je moţné bez obtíţí přeměnit na peněţní prostředky (krátkodobé 

pohledávky a finanční majetek).Doporučená hodnota běţné likvidity se pohybuje v 

rozmezí 1 – 1,5.   

 

 

 

Ukazatel pohotové likvidity se vyjádří vztahem 

                    

                  
. 

 

 

Okamžitá likvidita 

Vyjadřuje, kolikrát pokrývá finanční majetek krátkodobé závazky, tzn., 

kolikrát by bylo moţné uhradit závazky s krátkodobou lhůtou splatnosti z finančních 

aktiv, které je moţné okamţitě přeměnit na peněţní prostředky. 

Pro úhradu těchto závazků můţe být pouţit finanční majetek – tj. hotovost 

v pokladnách, na běţných účtech společnosti a hotovost uloţená v krátkodobě 

obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,8 aţ 1. 
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Ukazatel okamţité likvidity lze spočítat pomocí vztahu 

                  

                  
. 

 

Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluţenosti bývají také označovány jako ukazatele dlouhodobé 

finanční stability. Tato skupina ukazatelů měří, jak podnik vyuţívá k financování cizí 

zdroje a jak je schopný hradit své závazky. Jsou ovlivňovány čtyřmi základními faktory: 

rizikem, daněmi, typem aktiv a stupněm finanční volnosti podniku. 

Úvěrové zatíţení firmy je do určité míry ţádoucí, ale nesmí to firmu zatěţovat 

příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluţenost je proto moţná, ale jen v případě 

vyšších hodnot firemní rentability.Majitelé firem upřednostňují vyšší zadluţenost (cizí 

kapitál je levnější), věřitelé přirozeně preferují niţší zadluţenost firmy (niţší riziko, ţe o 

své peníze přijdou). 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv, je pojem, který označuje jaká část 

podnikových aktiv je financována kapitálem akcionářů. Tento ukazatel je jeden z 

nejdůleţitějších ukazatelů zadluţenosti pro hodnocení finanční situace podniku, důleţitý 

je především pro věřitele. Ovšem velmi důleţitá je jeho návaznost na ukazatele 

rentability. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele naznačuje vysokou stabilitu podniku, 

nicméně má také špatný vliv na rentabilitu podniku, vlastní kapitál je totiţ 

nejdraţšíforma financování. Trend ukazatele by měl být vzrůstající. 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivechse počítá vztahem 

  

              
. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv  

Ukazatel určuje, kolikrát by byl podnik schopen z dlouhodobého kapitálu 

uhradit stávající dlouhodobý majetek, respektive určuje, zda dlouhodobý majetek je 

http://managementmania.com/metriky
http://managementmania.com/podnik
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financován pouze z dlouhodobých nebo i z krátkodobých zdrojů. Pokud ukazatel 

přesahuje hodnotu 1, tak je dlouhodobý majetek financován výhradně z dlouhodobých 

zdrojů.Stálá aktiva firmy by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím je ukazatel vyšší, 

tím je lepší finanční stabilita firmy. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv se zjistí pomocí vzorce 

                  

            
. 

 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient neboli finanční páka znázorňuje efekt zvyšování 

rentability vlastního kapitálu pouţitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. 

Ukazatel souvisí se stanovením optimální finanční struktury. 

Je-li úroková míra niţší neţ výnosnost aktiv, potom pouţití cizího kapitálu 

zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.Kdyby byla úroková míra vyšší neţ výnosnost 

aktiv, pak by naopak pouţití cizího kapitálu sniţovalo výnosnost vlastního kapitálu. 

 

Jako vzorec ukazatele majetkového koeficientu se uvádí 

              

  
. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Celková zadluţenost (věřitelské riziko) nám charakterizuje finanční úroveň 

firmy. Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou 

rizikem pro věřitele, především pro banku. 

Vyšší hodnoty jsou rizikem pro současné i budoucí věřitele, především pro 

banku. Nemusí to však znamenat, ţe podnik nemůţe získat úvěr, vykazuje-li rychlý 

obrat prostředků, vysokou rentabilitu, zvýšení objemu zisku a má příznivý vývoj 

ukazatelů rentability. 

Vysoký stupeň zadluţenosti můţe být zdůvodněn vyššími stavy rezerv 

vytvářených pro různé účely na vrub nákladů. Tyto rezervy se vykazují jako cizí zdroj, i 

kdyţ mají charakter vlastních nebo zdrojů vlastním podobných.  



 

30 

 

 Pro přesnější vyjádření dlouhodobé stability podniku je vhodné posoudit 

ukazatel bez krátkodobých závazků (dluhů).Doporučená hodnota se udává od 35% do 

60%.  

 

Ukazatel celkové zadluţenosti se vypočítá za pomoci vztahu 

            

              
. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Určuje poměr vlastních a cizích zdrojů podniku, z kterých je financován 

veškerý majetek podniku. V případě, kdy je ukazatel niţší neţ 1, převaţuje financování 

z vlastních zdrojů. Pokud dosáhne hodnoty vyšší neţ 1, znamená to, ţe převaţuje 

financování z cizích zdrojů.Ukazatel je důleţitý pro banku v případě ţádosti o nový 

úvěr, zda úvěr poskytnout či ne. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat přibliţně 

mezi 80% aţ 120%. 

 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu se jistí pomocí vztahu 

            

  
. 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí určuje kolikrát je podnik schopen z vytvořeného 

zisku uhradit splatné úroky ze stávajících úročených závazků. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je finanční situace podniku lepší. Doporučená hodnota ukazatele je vyšší 

neţ 5 a vývojový trend by měl být vzrůstající. 

 

Hodnotu ukazatele úrokového krytí lze vypočíst vztahem 

    

     
. 

Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatíţení vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají placené 

úroky. Při dlouhodobě nízkém úrokovém zatíţení můţe podnik výhodně vyuţívat 

bankovní úvěr a dovolit si vyšší podíl cizích zdrojů. 
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Poměr je nutno posuzovat v souvislosti s ukazateli rentabilita vlastního kapitálu 

a úroková míra. Při vyšším úrokovém zatíţení můţe podnik vytvořit vysoký objem 

zisku a tím zlepšit rentabilitu. Rentabilita vlastního kapitálu však musí být větší neţ 

úroková sazba (úroková míra v %), za kterou podnik čerpá, resp. splácí úvěry. Při více 

neţ 40% úrokovém zatíţení by měla banka zvaţovat, zda takovému podniku poskytovat 

další úvěry. Trend ukazatele by měl být klesající. 

 

 

Hodnota ukazatele úrokového zatíţení se zjistí za pomocí vzorce 

     

    
. 

 

3.2 SOUHRNNÉ MODELY HODNOCENÍ FINANČNÍ ÚROVNĚ 

 

Pro hodnocení finanční pozice se pouţívají kromě poměrových ukazatelů také 

souhrnné indexy (modely) hodnocení finanční úrovně podniku. Jedná se o specifické 

metody ve finančních analýzách, jejich smyslem je vyjádřit úroveň finanční situace a 

výkonnost podniku jedním číslem (predikční modely). Všechny predikční modely mají 

ovšem pouze doplňující charakter, nemohou zcela nahradit základní finanční analýzu.  

Modely jsou rozděleny do dvou základních skupin, a to modely bankrotní a 

ratingové. U bankrotních modelů se hodnotí moţnost úpadku podniku, jedná se o 

Altmanův model nebo Taflerův model. U ratingových modelů se hodnotí moţnost 

zhoršení finanční úrovně podniku, jde o Tamariho model nebo KralickuvQuick – test.    

 

 

3.2.1 Altmanův model 

Altmanův model (Z-Score model) je bankrotní modelzaloţený na poměrových 

ukazatelíchvyuţívaný zejména ve finanční analýze. Cílem tohoto modelu je vyjádřit 

finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty, která posuzuje, s jakou pravděpodobností se 

ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního stavu. Tím se tato hodnota 

stává jakýmsi indexem důvěryhodnosti zdraví firmy.  

Výpočet je stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, 

jimţ je přiřazena různá váha.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankrotn%C3%AD_model&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravd%C4%9Bpodobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankrot
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Pro společnosti, které neobchodují na burze, platí tato verze modelu 

                                   , 

kde je X1pracovní kapitál/aktiva celkem, X2 nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 je 

EBIT/aktiva celkem, X4 trţní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje a X5 je trţby/aktiva 

celkem.  

Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,90, podniky 

s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,20. Podniky v šedé zóně mají Z > 1,20 

a Z < 2,90.  

 

3.2.2 Index IN05 

 

Tento index byl zkonstruován, na rozdíl od jiných In indexů, které vycházejí 

z bankrotních ukazatelů. Index IN05 s ohledem na české podmínky akceptuje i hledisko 

vlastníka. 

 

IN05 = 0,13 x 
      

           
 + 0,04 x 

    

            
 + 3,97 x 

    

      
 + 0,21 x 

      

      
 +  

0,09 x 
         

               
 

 

Podle těchto vypočtených hodnot je moţné s velkou pravděpodobností 

očekávat vývoj. Vyjde-li: 

 

1) IN05 < 0,9 (podnik s pravděpodobností 86% spěje k bankrotu) 

2) 0,9 < IN05 < 1,6 (pásmo šedá zóna) 

3) IN06 > 1,6 (podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67%) 

 

„Při výpočtu IN05 je problém, když je firma nezadlužená nebo zadlužená velmi 

málo a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ se doporučuje při 

propočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele  EBIT /  úrokové krytí na hodnotu ve výši 9.  

 

Velkým přínosem těchto modelů je jednoduchost a odstranění subjektivity při 

výběru ukazatelů a jejich významností, nevýhodou je, že při shrnutí stavu podniku do 
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jednoho  čísla se zcela ztrácí informace o příčinách podnikových problémů a tím pádem 

i o možnostech jejich odstranění. Nicméně pro rychlé zjištění finančního zdraví věřitele 

nebo odběratele jako potencionálního věřitele jsou snadno použitelné.“[7] 

 

4 VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY PODNIKU 

PLASTICGAMA, s. r. o.VE  SLEDOVANÉM  OBDOBÍ 2005– 

2010 

 

 

Cílem této kapitoly je vyhodnocení finanční výkonnosti sledovaného 

podnikuPlasticGama,s.r.o. Bylo vyuţito informací z účetních výkazů období let 2005 – 

2007, které budou podrobně rozebrány u jednotlivých ukazatelů a poté dojde k 

porovnání s následujícími roky 2008 – 2010. Je nutno podotknout, ţe pokračující 

ekonomická krize vedla kromě jiného k nízké úrovni obchodování na kapitálovém trhu, 

sníţení likvidity a zároveň ke zvýšení úrokových měr a velmi vysoké nestabilitě na 

kapitálových trzích. Vedení společnosti je ale přesvědčeno, ţe i za současných okolností 

činí všechna nezbytná opatření na podporu udrţitelnosti a rozvoje společnosti. 

 

4.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

 

Cílem této podkapitoly je vyhodnocení ukazatelů horizontální a vertikální 

analýzy strany aktiv, horizontální a vertikální analýzy strany pasiv a horizontální 

analýzy výkazu zisku a ztráty v období let 2005 – 2007 a následné srovnání 

s následujícími roky 2008 – 2010 graficky a také písemně. 

 

4.1.1 Horizontální analýza 

 

Tato analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase a klade si za cíl 

změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a změřit jejich intenzitu. V této 

podkapitole bude vyhodnocena horizontální analýza aktiv a pasiv, která bude 
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znázorněna graficky a také analyzována písemně. V teoretické části podkapitoly 3.1.1 

diplomové práce je tato problematika blíţe specifikována. 

 

Graf 4.1 Horizontální analýza aktiv v letech 2005 - 2007 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Stálá aktiva mají kolísavý průběh. V roce 2007 vykazují nejniţší hodnotu 

268 343 tis. Kč, jelikoţ se podniku sníţily poloţky zejména jiného dlouhodobého 

hmotného majetku, také nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, 

poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku. Z grafu 4.1 je zřejmé, ţe rok 2006 vykazuje nejvyšší hodnotu z těchto tří let. Je 

to dáno především tím, ţe se podniku zvýšila poloţka dlouhodobého hmotného majetku, 

a to díky investici, kterázahrnuje vstřikovací lis 1400 t v hodnotě 13 443 tis. Kč, 

rekonstrukce expedice 10 263 tis. Kč, 2 materiálová sila v hodnotě 2 309 tis. Kč a jeřáb 

o hmotnosti 16 t v nástrojárně v hodnotě 1 702 tis. Kč. V roce 2005 se stálá aktiva 

sníţila na hodnotu 285 537 tis. Kč v porovnání s rokem 2006. Podnik tento rok opět 

vynaloţil investice do dlouhodobého hmotného majetku, přesněji do 5 – ti osého 

obráběcího centra za 12 992 tis. Kč, vstřikovacího lisu o uzavírací síle 650 tun za 5 560 

tis. Kč a mostového jeřábu v hodnotě 1 100 tis. Kč. Rok 2005 nepřinesl razantní změnu 

stavu stálých aktiv oproti předchozím obdobím,které do této analýzy nepatří. 

Oběžná aktiva mají také kolísavý průběh, v roce 2005 je hodnota vyšší, neţ 

v následujícím roce 2006. Je to dáno především tím, ţe se podniku zvýšila hodnota 

zásob, jelikoţ se musí předzásobit na novou sezónu. V roce 2006 hodnota oběţných 

aktiv klesá na hodnotu 319 951 tis. Kč, rozdíl tedy vykazuje hodnotu 76 350 tis. Kč. 

Příčinou byl pokles poloţky zásob, konkrétně tedy poloţky materiálu. V následujícím 

roce je hodnota razantně vyšší z důvodu jiţ zmiňované předzásobení se na novou 
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sezónu, které se koná kaţdý rok. V porovnání s rokem 2006 se tedy poloţka zásob 

zvýšila o 141 861 tis. Kč.Také dlouhodobé pohledávky se zvýšily z částky 36 tis. Kč 

roku 2006 na částku 1 668 tis. Kč roku 2007. Krátkodobé pohledávky zaznamenávají  

nárůst proti roku 2006, a to z částky 122 007 tis. Kč na hodnotu 160 213 tis. Kč. 

Finanční majetek se také razantně zvýšil a to o 6 353 tis. Kč v porovnání s rokem 2006. 

Naproti tomu ostatní aktiva v roce 2007 vykazují rapidní pokles, a to o 2 366 tis. Kč. Na 

růst hodnoty stálých aktiv proti předcházejícímu roku to ale vliv nemá.  

Celkové sníţení oběţných aktiv lze povaţovat za efektivní trend, neboť je 

známo, ţe oběţná aktiva jsou nejméně efektivní poloţkou z hlediska zhodnocování.  

 

Graf 4.2 Horizontální analýza aktiv v letech 2008 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Stálá aktiva mají v těchto letech klesající trend. Rok 2008 je ale přece jen 

vyšší, neţ rok předchozí, coţ je zapříčiněno především růstem samostatných movitých 

věcí a souboru movitých věcí, a to formou odpisů hmotného investičního majetku. 

Podnik investuje zejména do modernizace a nákupu strojního zařízení. Zejména v roce 

2008 společnost vynaloţila investice na nákuptušírovacího lisu za 6 776 tis. Kč, od 

kterého očekává větší kvalitu vyráběných forem, dále pak na nákup obráběcího centra 

Mikron za 5 032 tis. Kč a 3x vstřikovacího lisuFeromatik v hodnotě 6 318 tis. Kč.  

Oběžná aktiva jsou krátkodobá a představují části majetku, které se 

spotřebovávají najednou. Proces přeměny na peníze nepřekročí 1 rok.Hodnoty 

oběţných aktiv by měly mít klesající trend, ale jak je zřejmé, situace je opačná z důvodu 

vyšších zásob na skladě, konkrétně materiálu. Hodnota těchto aktiv je nejvyšší v roce 

2009, coţ pro podnik není pozitivní z důvodu jiţ zmiňovaných vysokých zásob na 

skladě, a tudíţ i vyšších nákladů z důvodu skladování. 
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Graf 4.3 Horizontální analýza aktiv v letech 2005 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Shrnutím období let 2005 – 2007 a 2008 – 2010 je zřejmé, ţe hodnota stálých 

aktiv v čase kolísá. Investiční činnost podniku byla v roce 2008 zaměřena na 

modernizaci vstřikovacích lisů přechodem od hydraulických k elektrickým. Rok 2009 a 

2010 přinesl razantní sníţení investic a podnik se tedy soustředil v první řadě na 

investice s rychlou dobou návratnosti. Naproti tomu u oběţných aktiv je nárůst hodnoty 

negativní z důvodu neefektivnostiz hlediska zhodnocování.  

 

Graf 4.3 Horizontální analýza pasiv v období let 2005 – 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 
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Struktura vlastního kapitálu je v tomto sledovaném období dá se říci na 

podobné úrovni. V roce 2005 dosahuje hodnoty 354 563 tis. Kč, zatímco v dalším roce 

2006 dochází ke sníţení hodnoty. Rozdíl 7 513 tis. Kč je dán především tím, ţe došlo ke 

sníţení nerozděleného zisku z minulých let, jehoţ výše po sníţení činila hodnotu 

208 791 tis. Kč. V roce 2006 se nerozdělený zisk z minulých let zvýšil na hodnotu 

221 903, avšak podnik v tomto roce vykazoval ztrátu – 7 513 tis. Kč, a proto je poloţka 

vlastního kapitálu nejniţší v tomto sledovaném období. V roce 2007 je hodnota 

vlastního kapitálu nejvyšší, a to jen nepatrně v porovnání s rokem 2005. Z pohledu 

vlastníků podniků nemají zájem přijít o vyšší hodnoty vlastního kapitálu, naopak je 

chtějí zhodnocovat i v budoucnu. 

Kolísavý trend má i hodnota cizích zdrojů, kdy v roce 2005 dosahovala 

poloţka hodnotu 327 561 tis. Kč. Z rozvahy podniku PlasticGama,s. r. o. je zřejmé, ţe 

dlouhodobé závazky jsou dvakrát vyšší neţ v následujícím roce, avšak rezervy jsou 

v porovnání s následujícím rokem razantně niţší. Také bankovní úvěry zde hrají velkou 

roli, v roce 2005 dosahují hodnoty 98 900 tis. Kč. Podnik vykazuje rovněţ závazky ke 

svým společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení, kdy v tomto roce 2005 

vykazuje poloţka hodnotu 39 790 tis. Kč. V následujícím roce 2006 se situace mění, 

hodnota cizích zdrojů se sníţila a to z důvodu nárůstu rezerv, které mají hodnotu 4.200 

tis. Kč. Pro podnik je to pozitivní, jelikoţ kaţdá společnost by měla mít určitou výši 

okamţitě vyuţitelných rezerv. Kladně lze hodnotit i poloţku dlouhodobých závazků, 

které se podniku podařilo sníţit na 24 463 tis. Kč. Tím nedochází ke ztrátě dodavatelů či 

ke vzniku penále nebo úroků z prodlení v důsledku pozdního hrazení závazků.Z grafu je 

zřejmé, ţe v roce 2007 je hodnota cizího a vlastního kapitálu na podobné úrovni. 

Hodnota rezerv se zvýšila na 5 843 tis. Kč, coţ je pozitivní z hlediska okamţitě 

vyuţitelných zdrojů. Podniku se rovněţ podařilo sníţit dlouhodobé závazky na nulu. 

Naproti tomu krátkodobé závazky vzrostly na hodnotu 273 569 tis. Kč z důvodu nárůstu 

závazků z obchodních vztahů, daňové závazky vzrostly o 10 259 tis. Kč v porovnání 

s předchozím rokem 2006. Ostatní hodnoty nevykazují velké výkyvy, proto zde nejsou 

uvedeny. 
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Graf 4.4 Horizontální analýza pasiv v období let 2008 – 2010 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Struktura vlastního kapitálu v tomto období vykazuje velké výkyvy. V roce 

2008 je hodnota vyšší neţ v předchozím roce z důvodu nárůstu nerozděleného zisku 

minulých let na částku 232 562 tis. Kč. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

tedy vykazuje hodnotu 61 050 tis. Kč, coţ je nárůst v porovnání s rokem 2007, kde 

výsledek hospodaření vykázal hodnotu 18 172 tis. Kč. V roce 2009 je poloţka vlastního 

kapitálu nejvyšší z důvodu růstu jiţ zmíněného nerozděleného zisku minulých let, a to 

na částku 293 612 tis. Kč. Při pohledu na graf je zřejmé, ţe v roce 2010 se razantně 

sníţila poloţka vlastního kapitálu, a to z důvodu rapidního poklesu poloţky 

nerozděleného zisku minulých let na hodnotu 60 761 tis. Kč.  

Poloţkucizí zdroje lze v roce 2008 hodnotit kladně v tom, ţe hodnota rezerv 

zaznamenává růst, a to o 7 127 tis. Kč, coţ je pozitivní z hlediska okamţitě 

vyuţitelných zdrojů, které by měla mít společnost vţdy k dispozici. Negativní je fakt, ţe 

podniku se z předchozího roku podařilo z nulové hodnoty navýšit dlouhodobé závazky 

na 121 894 tis. Kč. V dalších letech situace nebude jiná, hodnota dlouhodobých závazků 

bude stále růst, coţe můţe vézt ke ztrátě potencionálních zákazníků. Krátkodobé 

závazky se podniku naopak podařilo sníţit na částku 123 359 tis. Kč, avšak 

v následujícím roce tomu bude jinak. Rok 2009 nepřinesl podniku razantní změny, co se 

týče cizích zdrojů. Z grafu je zřejmý mírný nárůst, který je zapříčiněn vyššími 

poloţkami dlouhodobých a krátkodobých závazků, coţ lze hodnotit jako negativní 

situaci pro analyzovaný podnik. Kaţdá společnost by se měla snaţit spíše sniţovat své 

závazky, protoţe jinak dochází ke ztrátě dlouholetých dodavatelů a tím ke vzniku 

penále a úroků z prodlení. V tomto roce rovněţ rezervy zaznamenávají dvakrát menší 
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pokles neţ v předcházejícím roce, coţ je také negativní z hlediska efektivnosti rychlého 

vyuţití svých zdrojů. V roce 2010 je struktura cizích zdrojů velmi vysoká, jelikoţ 

dlouhodobé závazky se zvýšily na hodnotu 378 167 tis. Kč. V porovnání 

s předcházejícím rokem je hodnota vyšší o 253 402 tis. Kč, coţ můţe v nejhorším 

případě znamenat ztrátu klíčových zákazníků. Rezervy značí opět pokles hodnoty o 

1 653 tis. Kč, coţ je zapříčiněno sníţením rezervy na daň z příjmu na nulovou hodnotu. 

Za povšimnutí stojí i bankovní úvěry a výpomoci, které zaznamenávají nárůst z nulové 

hodnoty předcházejícího roku na hodnotu 1 642 tis. Kč. 

 

Graf 4.5 Horizontální analýza pasiv let 2005 – 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Shrnutím období let 2005 – 2010 lze konstatovat, ţe poloţka vlastního 

kapitálu je nejvyšší v roce 2009, coţ je pro podnik pozitivní z hlediska financování. 

Naproti tomu rok 2010 lze hodnotit negativně z důvodu poloţky cizích zdrojů, která je 

v tomto roce nejvyšší za celé sledované období. Je to zapříčiněno především nárůstem 

poloţky dlouhodobých závazků, které jsou pro podnik negativní z hlediska moţné 

ztráty klíčových dodavatelů a vznik penále a úroků z prodlení z pozdních úhrad svých 

závazků. Lze si povšimnout, ţe tedy struktura poloţek vlastního a cizího kapitálu 

zaznamenává velmi kolísavý charakter v letech 2008 – 2010, neţ v letech 2005 – 2007, 

kde se tyto poloţky pohybovaly na srovnatelné úrovni. Tato změna poloţek je dána 

zejména pokračující finanční krizí, které se vlastníci podniku snaţí zdárně čelit. 

 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vlastní kapitál

Cizí zdroje



 

40 

 

Graf 4.6 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty   

               v období let 2008 – 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Z grafu je zřejmé, ţe výkony podniku jsou mnohem vyšší, neţ výkonová 

spotřeba. Tento fakt potvrzuje skutečnost, ţe podnik ve svých zásobách váţe větší 

mnoţství finančních prostředků. Potvrzením je i kolísavý průběh zásob v rozvaze. Lze 

si povšimnout, ţe výkony společnosti byly největší v roce 2008, kdy hodnota tvořila 1 

425 458 tis. Kč. Výkonová spotřeba je v tomto roce niţší o 388 808 tis. Kč. Znamená 

to, ţe podnik váţe větší mnoţství peněţních prostředků v zásobách. V dalších dvou 

letech jsou hodnoty kolísavé, a tudíţ kolísá i výkonová spotřeba.Je zřejmé, ţe podnik 

byl nejméně úspěšný v roce 2009, kdy hodnota všech těchto vybraných hodnot klesá. 

Bude proto nutné dále provést podrobnou analýzu rentability. Neopominutelnou 

součástí bude taktéţ analýza aktivity. 

4.1.2 Vertikální analýza 

 

Součástí této podkapitoly je provedená vertikální analýza vybraných poloţek 

strany aktiv a pasiv, která bude znázorněna graficky a vyhodnocena také písemně. 
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Graf 4.7 Vertikální analýza aktiv let 2005 – 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Z grafu 4.6 je patrné, ţe oběžná aktiva zaujímají v podniku PlasticGama, s. r. 

o. většinovou část. Také je zřejmé, ţe oběţná aktiva vykazují kolísavý průběh. V roce 

2006 zaujímá hodnota oběţných aktiv nejniţší procento. Je to dáno především 

nejniţšími hodnotami dlouhodobých pohledávek a finančního majetku. Nejde ale o 

nijak zvlášť razantní pokles a sníţení způsobilo mimo jiné i sniţování stavu materiálu. 

To lze povaţovat za pozitivní, neboť sniţováním stavu zásob se podnik vyvaruje vzniku 

nákladů na skladování a podobně. 

Stálá aktiva zpočátku klesají a následně opět rostou, coţ lze předpokládat, 

vzhledem k tomu, ţe oběţná aktiva mají také kolísavý průběh.V roce 2006 je 

procentuální hodnota stálých aktiv nejvyšší. Mezi největší investice patří vstřikovací lis 

a mostový jeřáb. 

 

 Graf 4.8 Vertikální analýza aktiv let 2008 – 2010 

  

 Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 
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V roce 2008 vykazujíoběžná aktiva nejniţší procentuální hodnotu 55,17%, 

která je dána především sníţením poloţky zásob na skladě a tím se podniku sniţují 

náklady spojené se skladováním. Avšak v dalším roce je procentuální hodnota nejvyšší 

63,19% a to skoro dvojnásobně v porovnání s předchozím rokem 2008. Příčinou je  

zvýšení konkrétních poloţek materiálu a nedokončené výroby společně s polotovary. 

Rok 2010 zaznamenává nepatrný pokles hodnoty oběţných aktiv, procentuální změna 

0,21% je způsobena poklesem zásob na skladě, konkrétně poloţka materiálu klesla na 

hodnotu 106 074 tis. Kč, nedokončená výroba a polotovary klesly z hodnoty 70 053 tis. 

Kč na hodnotu 48 256 tis. Kč. Naproti tomu poskytnuté zálohy na zásoby značí mírný 

růst, coţ ale nemá důrazný vliv na hodnotu celkových oběţných aktiv. 

Struktura stálých aktiv vykazuje nejvyšší procentuální hodnotu v roce 2008, 

jelikoţ se zvýšila hodnota poloţky staveb a samostatných movitých věcí a souboru 

movitých věcí. Podniku se v tomto roce také zvýšila hodnota nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku, který se zvýšil z hodnoty 4 740 tis. Kč na hodnotu 

13 673 tis. Kč. V následujícím roce 2009 je zaznamenán pokles procentuální hodnoty 

stálých aktiv o 8,02% v důsledku poklesu jiţ zmiňovaných poloţek samostatných 

movitých věcí a souboru movitých věcí a také sníţení poloţky staveb. Podnik v tomto 

roce poskytl zálohy na dlouhodobý majetek v částce 1 029 tis. Kč, coţ také v menší 

míře ovlivnilo poloţku stálých aktiv. V roce 2010 nepatrně vzrostla hodnota stálých 

aktiv o 0,21%, coţ je zapříčiněno nepatrnými změnami konkrétních poloţek pozemků, 

staveb a také nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

Graf 4.9 Vertikální analýza aktiv let 2005 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Oběžná aktiva

Stálá aktiva



 

43 

 

Při vyhodnocení vertikální analýzy let 2005 - 2010 bylo zjištěno, ţe tato 

společnost má nepřiměřený poměr oběţných aktiv ke stálým aktivům. V podniku 

nejvíce dominují poloţky zásob a pak také krátkodobé pohledávky. Jelikoţ se jedná o 

výrobní společnost, je pochopitelné, ţe značnou částí svého majetku disponuje v podobě 

zásob. Avšak bylo zjištěno, ţe zásoby mají v čase kolísavý průběh, coţ je způsobeno 

předzásobením podniku na novou sezónu.Dostatečný objem podstatných poloţek 

skladových zásob je důleţitým faktorem pro další rozvoj podniku. Z grafu je zřejmé, ţe 

kolísají i stálá aktiva, coţ je pochopitelné, jelikoţ kolísají i aktiva oběţná. U stálých 

aktiv se mění kaţdým rokem hodnoty konkrétních poloţek pozemků, staveb, 

samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí, také nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku a poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Graf 4.10 Vertikální analýza pasiv let 2005 – 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Velmi významná je vertikální analýza strany pasiv rozvahy, neboť poukazuje 

na to, z jakých zdrojů jsou aktiva podniku financována. Na základě grafu lze 

konstatovat, ţe analyzovaný podnik z velké části financuje svá aktiva vlastním 

kapitálem a v čase tento podíl kolísá, avšak tento rozdíl není razantně velký. Na konci 

roku 2005 byl podíl vlastního kapitálu 51,98%, v dalším roce se zvýšil o 3,06% na 

55,04%. Tento fakt způsobuje nárůst nerozděleného zisku minulých let. V roce 2007 se 

podíl vlastního kapitálu nepatrně sníţil na procentuální hodnotu 50,01%. Jelikoţ se 

jedná o společnost s ručením omezeným, nejedná se o nijak rizikovou kategorii. U 

akciové společnosti by totiţ zadrţování zisku vedlo ke sniţování atraktivity pro 

potencionální investory. 
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Z grafu je zřejmé, ţe procentuální hodnoty cizího kapitálu se drţí nad 40%, 

avšak v čase opět kolísají. V roce 2005 je procentuální hodnota 48,02% ovlivněna 

razantním poklesem celkových rezerv a zvýšení dlouhodobých závazků. Rok 2006 

přinesl pokles podílu cizích zdrojů na procentuální hodnotu 44,96% z důvodu 

dvojnásobného sníţení krátkodobých a dlouhodobých závazků v porovnání 

s předchozím rokem. Naproti tomu bankovní úvěry vzrostly, coţe je negativní z důvodu 

rizika nesplacení úvěrů. V roce 2007 se podíl cizích zdrojů nepatrně zvýšil na hodnotu 

44,99% a to z důvodu nulových dlouhodobých závazků, avšak to je z části 

kompenzováno vyššími krátkodobými závazky. Za zmínku stojí bankovní úvěry a 

výpomoci, které jsou nejniţší za sledované tři roky. Sniţování běţných bankovních 

úvěrů lze povaţovat za pozitivní jev, neboť se výrazně sniţuje riziko nesplacení úvěrů. 

 

 

Graf 4.11 Vertikální analýza pasiv let 2008 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Na základě grafu je zřejmé, ţe analyzovaný podnik nefinancuje svůj majetek 

pouze vlastními zdroji, ale v roce 2010 je majetek financován z velké části zdroji 

cizími, a to zejména krátkodobými bankovními úvěry. V letech 2008 a 2009 je situace 

opačná, kdy jsou aktiva podniku financována z velké části vlastními zdroji, coţ lze 

hodnotit kladně z hlediska neschopnosti splácet úvěry, pokud by podnik vyuţíval 

způsob financování kapitálem cizím. V roce 2008 je podíl vlastního kapitálu nejvyšší, a 

to 62,27%, coţ je způsobeno vzrůstem nerozděleného zisku minulých let, který má 

hodnotu 293 612 tis. Kč. Naproti tomu další rok značí nepatrný pokles podílu vlastního 

kapitálu, který má procentuální hodnotu 61,52%. Sníţení podílu je způsobeno poklesem 
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hodnoty nerozděleného zisku minulých let, který klesl o 61 050 tis. Kč v porovnání 

s předchozím rokem. 

 

Graf 4.12 Vertikální analýza pasiv let 2005 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Struktura vertikální analýzy pasiv je ve sledovaném období let 2005 – 2010 

tvořena převáţně vlastními zdroji financování, coţ je pro podnik pozitivní. Avšak 

výjimku tvoří rok 2010, kdy podnik z větší části financuje svá aktiva zdroji cizími, tudíţ 

zde vzniká riziko nesplacení úvěrů a také úroků, čili podnik by se měl snaţit financovat 

svá aktiva ze zdrojů vlastních, který tvoří poloţky základního kapitálu, kapitálových 

fondů a nerozděleného zisku minulých let. Společnosti je moţné doporučit i jiné 

způsoby financování, například zisk, odpisy, vklady vlastníků firmy, ostatní vlastní 

zdroje. Není totiţ moţné spoléhat na to, ţe podnik bude prosperující i v budoucnu, 

zvláště pak v současné pokračující finanční krizi. 

4.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

 

Poměrová analýza vychází ze dvou účetních výkazů – rozvaha a výkaz zisků a 

ztrát. V praxi se nejčastěji pouţívají tyto skupiny ukazatelů – ukazatel zadluţenosti 

(struktury zdrojů), rentability (výnosnosti), aktivity (řízení aktiv) a likvidity. U těchto 
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Vypočítávají se dělením jedné poloţky (skupiny poloţek) jinou poloţkou (skupinou 

poloţek), mezi kterými existuje určitá souvztaţnost. 
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4.2.1 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluţenosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

financování podniku, tzn., ţe hodnotí úvěrové zatíţení. Je ţádoucí, pokud je podnik 

úvěrově zatíţen, ale jen do určité výše, protoţe by neměl vykazovat vysoké finanční 

náklady. 

  

Graf4.13 Ukazatele zadluženosti roku 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku PlasticGama, s.r.o. 

 

 Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe hodnota ukazatele celkové zadluţenosti 

podniku se pohybují v rozmezí doporučovaných hodnot, a to 35 – 60%. V tomto roce 

má ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech stabilní hodnotu. Ukazatel stupně 

krytí stálých aktiv vykazuje hodnotu 140%, to znamená, ţe je větší neţ  100%, má tedy 

lepší stabilitu.Majetkový koeficient nevykazuje příliš velké výkyvy, tudíţ je stabilní. 

Dle doporučených hodnot v odborné literatuře by měl ukazatel úrokového krytí nabývat 

minimální hodnoty 5. Z grafu je zřejmé, ţe tento rok přinesl podniku určité problémy, 

ale i přes nízký zisk byl podnik schopen splácet své úroky. Hodnoty ukazatele 

úrokového zatíţení by měly mít klesající charakter, avšak přesné hodnoty literatura 

neuvádí.  
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Graf 4.14 Ukazatele zadluženosti roku 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku PlasticGama s.r.o. 

 

V tomto roce představuje nepříznivě nízkou hodnotu ukazatel úrokového krytí, 

jak je jiţ zřejmé z grafu. Podniku se nepodařilo získat dostatečný počet zakázek a musel 

tedy předčasně ukončit nový projekt z důvodu nízké poptávky. V tomto roce odčerpaly 

úroky velkou část vytvořeného zisku, proto je hodnota úrokového zatíţení příliš vysoká. 

Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu představuje hodnotu 82%,pohybuje se 

v doporučených hodnotách, a to mezi 80 – 100%. Majetkový koeficient a ukazatel 

podílů vlastního kapitálu na aktivech má stabilní hodnoty. 

 

Graf 4.15 Ukazatele zadluženosti roku 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 
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Lze říci, ţe celková zadluţenost podniku se pohybuje v doporučených 

hodnotách, a to 30 – 60%. V tomto roce se alenepodařilo podniku dosáhnout ziskovosti 

vzhledem k vysokým cenám na trhu a celková zadluţenost se oproti předchozímu roku 

mírně zvýšila. Ukazatel podílů vlastního kapitálu na aktivech ukazuje stabilní hodnotu, 

neměl by klesnout pod 30%. Ukazatel stupně krytí stálých aktiv by měl dosahovat 

minimálně hodnoty 100%. V našem případě hodnota ukazatele udává hodnotu 136%. 

Majetkový koeficient je stabilní a nevykazuje velké výkyvy. Ukazatel zadluţenosti 

vlastního kapitálu udává hodnotu 99%, tudíţ se pohybuje ve stabilním rozmezí, a to 80 

– 120%. 

 

Pro shrnutí let 2005 - 2007 lze říci, ţe všechny ukazatele zadluţenosti 

vykazovaly hodnoty, které neohroţují finanční stabilitu podniku. Podnik tedy 

nepodstupuje vysoké riziko při dosavadní struktuře celkových zdrojů.   

 

Ukazatele zadluženosti v porovnání s následujícími roky 2008 - 2010 

 

        Tab.4.1 Ukazatele zadluženosti roku 2008 – 2010 

  2008 2009 2010 

Celková zadluženost (v %) 37,72% 38,48% 65,79% 
Podíl VK na aktivech 0,62 0,62 0,34 

Stupeň krytí stálých A (v %) 183% 213% 220% 
Majetkový koeficient 1,61 1,63 2,92 

Ukazatel zadluženosti VK (v %) 61% 63% 192% 
Úrokové krytí 9,65 16,01 8,14 

Úrokové zatížení 0,1 0,06 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů analyzovaného podniku 

 

V roce 2008 je zřejmé, ţe celková zadluţenost se proti předchozím rokům 

mírně sníţila na hodnotu 38,72%, jelikoţ se podniku podařilo dosáhnout ziskovosti. 

Ukazatel úrokového krytí vykazuje vyšší hodnotu, neţ v předchozích třech letech. To 

znamená, ţe podnik byl po obchodní stránce velice úspěšný, byly zahájeny nové trendy 

ve výrobě a zajištěn vysoký standard dodávek a servis pro zákazníky, díky kterým měl 

plynulý tok zakázek. Naproti tomu ukazatel hodnoty úrokového zatíţení je nízký, coţ je 

také pozitivní signál pro podnik, protoţe úroky odčerpávají minimální část vytvořeného 

zisku. Hodnota ukazatele vlastního kapitálu na aktivech se v porovnání s předchozím 
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obdobím zvýšila, to značí niţší riziko pro věřitele a naopak.  Majetkový koeficient by 

neměl mít klesající trend, v tomto případě se hodnota ukazatele sníţila ve srovnání 

s předchozími třemi lety. Podniku se tedy sníţil kapitál na krytí aktiv, ale výkyv těchto 

hodnot není tak razantní, tedy dalo by se říci, ţe ukazatel má stabilní tempo. Hodnoty 

ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu by se měly pohybovat mezi 80% - 120% a mít 

klesající vývoj. V tomto roce je podíl vlastního kapitálu vyšší, neţ podíl cizího kapitálu, 

tudíţ má ukazatel klesající trend v porovnání s předchozími lety. 

 

Z pohledu na graf je zřejmé, ţe v roce 2009 se hodnota ukazatele úrokového 

krytí v porovnání s předchozím rokem 2008 o něco víc zvýšila. Podniku se tedy po 

obchodní stránce velmi dařilo, a to díky plynulému přísunu zakázek, vysokém standardu 

dodávek a servisu pro zákazníky. Také byly zahájeny nové integrační procesy v rámci 

nových projektů. Hodnota ukazatele úrokového zatíţení je ještě o něco niţší, neţ 

v předchozích letech, úroky tedy odčerpávají jen minimální část vytvořeného zisku, a to 

je pro podnik pozitivní. Ukazatel stupně krytí stálých aktiv dosahuje hodnoty 213%. 

Čím je ukazatel vyšší, tím má podnik lepší finanční stabilitu. Hodnoty ukazatele by 

měla dosahovat minimální hodnoty 100%. V praxi to znamená, ţe veškerá stálá aktiva 

analyzovaného podniku jsou kryta dlouhodobým kapitálem. Vlastní kapitál zaznamenal 

nárůst díky výsledku hospodaření minulých let. I v tomto roce má ukazatel zadluţenosti 

vlastního kapitálu klesající trend, měl by se pohybovat mezi 80 – 120%. Hodnota uvádí 

63%, znamená to, ţe podíl vlastního kapitálu je vyšší neţ podíl cizího kapitálu, coţ je 

pro podnik pozitivní z pohledu na ukazatele úrokového zatíţení. Lze říci, ţe celková 

zadluţenost se pohybuje v doporučených hodnotách a ostatní ukazatele, které nebyly 

zmíněny, se pohybují stabilním tempem. 

 

Rok 2010 nepřinesl podniku moc příznivé podmínky. Jak vidíme v grafu, 

ukazatel celkové zadluţenosti vzrostl na 65,79%. Jelikoţ doporučené hodnoty by se 

měly pohybovat okolo 30 – 60%, podnik má tedy mírné problémy s celkovou 

zadluţeností. Podíl vlastního kapitálu na aktivech by neměl mít klesající charakter, 

v našem případě se hodnota ukazatele za poslední roky sníţila na 0,34. Vlastní kapitál je 

nejdraţším způsobem financování, proto hodnota tohoto ukazatele by se měla zvyšovat, 

upevňuje to tak finanční stabilitu podniku. Změna vlastního kapitálu je zapříčiněna 

výsledkem hospodaření a nerozděleným ziskem minulých let a výsledkem hospodaření 

běţného účetního období. Co se týče ukazatele stupně krytí stálých aktiv, je 
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zaznamenána největší hodnota ze všech analyzovaných let. Podnik tedy má dobrou 

finanční stabilitu, jelikoţ stálá aktiva jsou kryty dlouhodobými zdroji. Hodnota 

majetkového koeficientu, neboli finanční páky, se mírně zvýšila, coţ je pro podnik 

příznivé z hlediska financování aktiv vlastním kapitálem. Ukazatel zadluţenosti 

vlastního kapitálu se pohybuje nad hranicí doporučených hodnot. Podnik tedy eviduje 

vyšší podíl cizího kapitálu neţ podíl vlastního kapitálu, coţ má vliv na ukazatele 

úrokového zatíţení, které se zdvojnásobilo oproti předchozímu roku. 

 

Pokračující ekonomická krize vedla kromě jiného k nízké úrovni obchodování 

na kapitálovém trhu, sníţení likvidity a zároveň ke zvýšení úrokových měr a velmi 

vysoké nestabilitě na kapitálových trzích. V porovnání s roky 2005 – 2007 byl nejvíc 

nepříznivý rok 2010, co se týče celkové zadluţenosti podniku. Vedení společnosti je ale 

přesvědčeno, ţe činí všechna nezbytná opatření na podporu udrţitelnosti a rozvoje 

společnosti za současných okolností. 

 

4.2.2 Ukazatele rentability 

 

Hodnoty ukazatelů rentability vycházejí z výsledku hospodaření. Je třeba 

rozlišit ukazatele dle typu kapitálu. Tyto ukazatele jsou – rentabilita aktiv ROA, 

rentabilita vlastního kapitálu ROE, rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE a rentabilita 

trţeb ROS. Pro výpočty těchto ukazatelů bude čerpáno z účetních výkazů 

analyzovaného podniku. V první části budou podrobně rozebrány hodnoty ukazatelů let 

2005 – 2007 a následně srovnání s roky 2008 – 2010. 

 

Graf 4.16 Ukazatele rentability roku 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů analyzovaného podniku 
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů má mít vzrůstající charakter, coţ se u 

analyzovaného podniku neprojevuje. Je to ovlivněno skladbou dlouhodobých dluhů, 

které jsou tvořeny jen dlouhodobými závazky. Důleţitou roli ukazatele rentability 

vlastního kapitálu ROE tentokrát tvoří čistý zisk EAT. V tomto roce má podnik kladné 

hodnoty, to znamená, ţe vlastníci mohou být spokojeni, jejich vloţený kapitál se 

podařilo zhodnotit. Ukazatel rentability trţeb by měl v čase růst, říká nám, jaké 

mnoţství zisku odpovídá 1Kč trţeb. V tomto období dosahuje podnik nízké hodnoty, 

v dalším roce dokonce záporné hodnoty, coţ bylo zapříčiněno vykázanou ztrátou. 

 

 

Graf 4.17 Ukazatele rentability roku 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Je jiţ zřejmé, ţe rok 2006 se jeví jako jednoznačně horší, neţ rok předchozí. Je 

to zapříčiněno velmi malým ziskem podniku. V tomto roce jsou finanční ukazatele 

podniku ovlivněny niţšími výkony, náběhem nových programů a vysokou materiálovou 

náročností. Niţší výkony jsou dány zejména dlouhou zimou a tím kratší sezónou. 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů byl v tomto roce nejniţší. Podnik byl nucen 

rozloučit se s řadou zákazníků z nákladových důvodů. Analyzovaný podnik se také 

potýkal s nedostatkem zakázek, a tudíţ skončil se ztrátou. Jak si jiţ můţeme všimnout 

v grafu, hodnota tohoto ukazatele je záporná (ROE). Tato ztráta také ovlivnila hodnotu 

ukazatele rentability trţeb, která udává také zápornou hodnotu. 
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Graf 4.18 Ukazatele rentability roku 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

V tomto roce se podařilo podniku dosáhnout dostatečné ziskovosti s určitou 

mírou zadluţení, kterou je schopen uhradit. Zadluţenost můţe mít pozitivní vliv na růst 

ukazatele ROE, ale jen do určité míry, pak uţ to můţe pro podnik znamenat nebezpečí a 

můţe dojít k velké míře zadluţení. Výnosnost celého kapitálu je tedy v tomto roce 

menší neţ vlastního kapitálu, tedy ukazatel ROA by měl vykazovat lepší výsledky, neţ 

ukazatel ROE, a to se podniku podařilo. 

 

     Pokud bych měla shrnout analyzované roky 2005 – 2007, tak je zřejmé, ţe 

podnik se svým majetkem a kapitálem dobře hospodaří, jako nejziskovější se jeví rok 

2007. Nutnou podmínkou pro návratnost investovaného kapitálu je dosahování a 

správné pouţívání zisku. 

Graf 4.19 Ukazatele rentability let 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 
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Ve všech letech stojí za povšimnutí vztah mezi ukazatelem rentability aktiv 

ROA a ukazatelem rentability vlastního kapitálu ROE. Ukazatel ROE by měl být větší 

neţ ROA a to se podniku podařilo. Rok 2008 byl rokem výrazného zlepšení mnoha 

ekonomických ukazatelů, výnosnost celého kapitálu je menší, neţ vlastního kapitálu, 

tudíţ podnik dosahuje dostatečné ziskovosti. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 

84 618 059Kč a vlastní kapitál se rovněţ zvýšil.V porovnání s předchozími třemi lety je 

zřejmé, ţe všechny ukazatele rentability se razantně zvýšily, vlastníci podniku mohou 

být velmi spokojeni, jelikoţ vloţený kapitál se podařilo zhodnotit. V předchozím roce 

podnik sestavoval nové projekty, které představovaly dobré předpoklady pro následující 

růst, a to se splnilo. Byly dokončeny nové projekty pro firmu Gardena, firmu Braun, 

automotiveLighting, Knorr-Bremse, Hella, Visteon, Koito, Zálesí a Elster. Tyto 

projekty posouvají nejen analyzovaný podnik na technicky vyšší úroveň, ale hlavně jsou 

zárukou stability a rozvoje firmy v dalším období. Slibně se také rozvíjela spolupráce 

s Husqvarnou. Podnik byl osloven mnoha projekty na celé spektrum zahradní techniky. 

Za zmínku stojí také i rozvoj spolupráce s AutomotiveLighting v oblasti montáţí. Tato 

aktivita by vzájemnou výměnu zboţí měla v průběhu dvou let znásobit a dále posílit 

vzájemné pouto. Dalším klíčovým faktorem úspěchu bylo zahájení nového projektu 

varných konvic pro firmu Braun. Jedná se o roční dodávky 1.600.000 kompletů přímo 

na montáţní linky a to s vysokými poţadavky na kvalitu dodávaného zboţí. Celkově 

rok 2008 patřil k jednomu z nejlepších v historii společnosti. 

 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) se v roce 2009sníţil, tudíţ ukazatele 

rentability poklesly, viz graf 4.19. Neznamená to ale, ale ţe by se firma potýkala 

s nějakými váţnějšími problémy. Podnik je stále ziskový, má dostatečný přísun zakázek 

a kontrakty na nové projekty.Rentabilita trţeb udává mnoţství zisku na 1Kč trţeb. 

Ukazatel by měl v čase růst, to se podniku v porovnání s předchozími lety 2005 - 2007 

podařilo. Podnik realizoval zisk díky rozvoji systému dle standardů automobilového 

průmyslu a sníţení nákladů. V roce 2006 byl ukazatel rentability trţeb dokonce 

záporný, díky vykázané ztrátě podniku. Ukazatel rentability aktiv udává sice niţší 

hodnotu neţ v předchozím roce 2008, ale rozhodně vyšší neţ v předchozích letech. 

Výrazně vzrostla aktiva i výsledek hospodaření, tudíţ má podnik v tomto roce lepší 

reprodukční schopnost kapitálu a tím i větší počet zakázek. Celkově rok 2009 se zařadil 

mezi lepší roky, co se týká ziskovosti a rentability. Tento rok byl sice rokem výrazného 

sníţení poptávky po výrobcích podniku z důvodu finanční krize,ale v závěru roku došlo 
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k oţivení a nárůstu díky přesunu výroby od společnosti, která se ocitla v insolventnosti. 

Podnik také musel přistoupit začátkem roku k mnohým nepopulárním krokům, aby se 

zachovala ziskovost. Přistoupil k propouštění zaměstnanců, omezil investice, opravy 

apod. a tím se mu podařilo upevnit místo na konkurenčním trhu. 

     Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů má mít ve vývoji v čase 

vzrůstající charakter, coţ se v podniku PlasticGama, s. r. o. projevilo. Jeho hodnoty 

vykazují velké výkyvy ve srovnání s předchozími roky. Je to ovlivněno skladbou 

dlouhodobých dluhů, které jsou tvořeny jen dlouhodobými závazky.V roce 2010 je 

hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE nejvyšší, došlo k výraznému 

zvýšení vlastního kapitálu vlivem většího výsledku hospodaření. Důvodem bylo získání 

nového zákazníka Hella Mohelnice, který analyzovanému podniku předal zakázku 

výroby forem a jejich lisování pro automobilový průmysl, konkrétně výrobu světlometů 

pro vozy škoda fabia, škoda octavia, škoda superb, volswagencaddy a dalších vozů 

mercedes. Ukazatel rentability trţeb ROS se v tomto roce zvýšil z důvodu zvětšení 

zisku i trţeb podniku. Také klíčový ukazatel rentability aktiv vykazuje reprodukční 

schopnost kapitálu, výrazně vzrostly aktiva a zároveň i výsledek hospodaření. Rok 2010 

byl tedy charakteristický postupným zvýšením poptávky a tím trţeb. Podniku se 

podařilo výrazně sníţit zásoby, pohledávky naproti tomu vzrostly a to i díky růstu trţeb. 

Rentability jsou nejlepší v historii firmy. 

 

Porovnáním let 2005 – 2007 s lety 2008 - 2010 se dá říci, ţe podnik se svým 

majetkem a kapitálem hospodaří lépe v letech 2008 - 2010, a to i přes stále trvající 

ekonomickou krizi. Rok 2008 byl rokem výrazného zlepšení ukazatelů rentability, 

zejména díky vysokému zisku. Sníţení stavu zásob se projevilo ve sníţení doby obratu 

zásob. Rok 2009 byl charakteristický výrazným sníţením poptávky a tím i trţeb, 

meziročně došlo ke sníţení trţeb o 21%. Tento propad se podařilo zastavit ve 4. 

čtvrtletí, kdy podnik převzal výrobu po jedné zahraniční společnosti. Z důvodu převodu 

této výroby se také zvýšil stav zásob. Rentabilitu se ale podařilo udrţet na dobré úrovni 

díky poklesu personálních nákladů a cen materiálových vstupů. Jako nejziskovější se 

jeví rok 2010, hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE je nejvyšší, došlo 

k výraznému zvýšení vlastního kapitálu vlivem většího výsledku hospodaření. 

Důvodem bylo získání nového zákazníka Hella Mohelnice, jak je jiţ zmíněno výše 

v textu. Nutnou podmínkou pro návratnost investovaného kapitálu je dosahování a 

správné pouţívání zisku.  
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4.2.3 Ukazatele likvidity 

 

K důleţitým ukazatelům finanční analýzy patří ukazatele likvidity. Jejich 

vztahy pro výpočet jsou popsány v teoretické části podkapitoly 3.1.1 diplomové práce. 

Hodnoty tohoto ukazatele se zjišťují pomocí celkové, pohotové a okamţité likvidity. 

Pro výpočty těchto hodnot slouţí účetní výkazy podniku, které budou následně přidány 

do příloh. 

 

Graf 4.20Ukazatelelikvidity roku 2005 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Běţná likvidita se v tomto roce pohybovala v doporučeném rozmezí, a to 1,5 – 

2,5. Znamená to, ţe podnik v tomto roce zachovává svou platební schopnost, coţ je 

pozitivní. Podnik tedy jasně své krátkodobé závazky financuje z oběţných aktiv. Jelikoţ 

je zřejmý rostoucí vývoj, dá se předpokládat, ţe tomu tak bude i v dalším roce. Co se 

týče pohotové likvidity, je o něco málo přísnější, neţ běţná likvidita. Tento ukazatel 

neodpovídá doporučeným hodnotám 1 – 1,5, pohybuje se pod touto hranicí. Důvodem 

je zhoršení finanční a platební situace společnosti. Podnik tedy není schopen obstarat 

dostatek peněţních prostředků na provedení plateb a také má dostatečnou hodnotu 

zásob v rozvaze. Okamţitá likvidita se pohybuje hluboko pod doporučenými hodnotami 

0,7 – 1,1, které uvádí odborná literatura. Ukazatel je značnou měrou ovlivněn niţšími 

výkony a náběhem nových programů s vysokou materiálovou náročností. Finanční 

krátkodobý majetek podniku byl tedy v tomto roce velice podprůměrný. 
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Graf 4.21 Ukazatele likvidity roku 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Jak je zřejmé z grafu, běţná likvidita se opět pohybuje v doporučené hranici 

hodnot 1,5 – 2,5. Podnik je tedy schopen v poměrně krátké době hradit své závazky. 

Naproti tomu pohotová likvidita se dostala pod hranici doporučených hodnot, příčinou 

je nízký stav likvidních aktiv. Podnik tedy není stále schopen získat dostatek peněţních 

prostředků na provedení plateb. Účetní výkazy také uvádějí dostatečnou hodnotu zásob 

v rozvaze. Okamţitá likvidita je nestabilní a v porovnání s předchozím rokem se ještě 

více prohloubila pod doporučenou hranici. Většina investic byla pouţita na modernizaci 

a rozšíření výrobních technologií. Hodnoty tohoto ukazatele by měly časem růst, ale jak 

se zdá, stále jenom kolísají.  

 

Graf 4.22 Ukazatele likvidity roku 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Běţná likvidita má klesající trend, ale stále se nachází v rozmezí hodnot 1,5 – 

2,5. Tento ukazatel by měl být stabilní a v čase růst, protoţe tím je pravděpodobnější 
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zachování platební schopnosti podniku. Jelikoţ by měla mít pohotová likvidita rostoucí 

charakter, v našem případě tomu tak opět není. Příčinou je nízký stav likvidních 

prostředků a po odečtení zásob od oběţných aktiv zaujímají pohledávky největší 

poloţku, krátkodobý finanční majetek se na celku podílí velmi malou měrou. Podnik 

tedy není schopen získat dostatek finančních prostředků na provedení plateb. Okamţitá 

likvidita je nestabilní, jen dokresluje celkovou likviditu podniku. V odborných knihách 

se uvádí doporučené hodnoty 0,7 – 1,2. Podnik sice uzavřel dostatek zakázek, ale přesto 

disponoval s minimálními částkami hotových peněz, a proto je hodnota tohoto ukazatele 

pod hranicí. V čase by měl tento ukazatel růst, ale hodnoty podniku za sledované 

období stále klesají. 

 

Ukazatele likvidity v porovnání s následujícími roky 2008 - 2010 

 

 

Graf 4.23 Ukazatele likvidity let 2008 – 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Běţná (celková likvidita) v roce 2008 představuje hodnotu 3,06, avšak podle 

doporučených hodnot podniku by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. V tomto roce 

se podniku podařilo přesáhnout hranici daného rozmezí. Znamená to, ţe podnik měl 

dostatek zakázek, dostal zaplaceno od odběratelů v krátké době, a to 25 dní. Z toho 

důvodu byl schopen splatit své závazky také v krátké lhůtě. V porovnání s předchozími 

třemi lety má pohotová likvidita rostoucí tvar, vypočtená hodnota je 1,6. Dokonce mírně 
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překročila hranici doporučených hodnot 1 – 1,5. Nadměrně vyšší hodnota však 

znamená, ţe značný objem oběţných aktiv je vázán ve formě pohotových prostředků, 

které přinášejí jen malý nebo ţádný úrok, coţ vede k neproduktivnímu vyuţívání do 

podniku vloţených prostředků a tím negativně ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených 

prostředků. V roce 2008 se okamţitá likvidita pohybuje stejně jako v předchozích letech 

pod doporučenou hranicí 0,7. Vypočtená hodnota tohoto ukazatele za rok 2008 je 0,025, 

coţ vypovídá o tom, ţe podnik sice uzavřel dostatek zakázek, ale přesto disponoval 

s minimálními částkami hotových peněz, a proto je hodnota tohoto ukazatele pod 

hranicí.  

V roce 2009 jsou na tom všechny ukazatele likvidity podobně jako 

v předchozím roce, avšak v porovnání s lety 2005 – 2007 výrazně klesla hodnota 

ukazatele okamţité likvidity. Vypočtená hodnota 0,0085 klesla hluboko pod hranici a 

dokonce i překonala rok 2006, kde byla hodnota 0,049. Tento ukazatel byl značnou 

měrou ovlivněn niţšími výkony společnosti a náběhem nových programů s vysokou 

materiálovou náročností. Podnik investoval většinou do rozšíření výrobních technologií 

a také modernizoval. Stav krátkodobého finančního majetku byl tedy hodně 

podprůměrný. I v dalších letech nastala podobná situace, podnik sice uzavřel dostatek 

zakázek, ale přesto disponoval s minimálními částkami hotových peněz.Za zmínku stojí 

také hodnota ukazatele celkové likvidity, která se oproti předchozímu roku nepatrně 

sníţila, ale stále se pohybuje nad doporučenou hranicí. Znamená to, ţe podnik byl 

schopný dostát svých závazků v krátké době, jelikoţ dostal zaplaceno od odběratelů 

v době kratší neţ 25 dní. 

 

Rok 2010 přinesl velké změny, co se týče ukazatelů celkové a pohotové 

likvidity. Hodnoty pohotové likvidity se razantně zvýšily, a to podniku nepřináší moc 

pozitivní vyhlídky. Značný objem oběţných aktiv je vázán ve formě pohotových 

prostředků, které nepřinášejí ţádný úrok, coţ vede k neproduktivnímu vyuţívání do 

podniku vloţených prostředků a tím negativně ovlivňuje celkovou výnosnost vloţených 

prostředků. Hodnota celkové likvidity se nachází nad doporučenou hranicí, podnik má 

dostatek zakázek, odběratelé hradí své závazky v kratší lhůtě a tím i podnik splácí své 

závazky mnohem rychleji. 

 

Shrnutím let 2008 – 2010 lze konstatovat, ţe ukazatele likvidity vybraného 

podniku jsou známkou toho, ţe se podniku daří krýt včas své splatné závazky 
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v porovnání s roky 2005 - 2007, ţádný ukazatel se nepohyboval v záporných hodnotách. 

Podnik je tedy schopen od svých zákazníků inkasovat v potřebnou dobu své trţby. 

 

4.2.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatelé aktivity vyjadřují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, 

zda má dostatek či nedostatek produktivních aktiv.Pro vyhodnocení této problematiky 

byly pouţity ukazatele obrátky celkových aktiv, doby obratu aktiv, doby obratu zásob, 

doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. V teoretické části podkapitoly 3.1.1 

jsouuvedeny a vysvětleny ukazatele a jejich vztahy pro výpočet. Potřebné údaje jsou 

znázorněny ve výkazech rozvahy a výkazu zisku a ztráty, viz příloha č. 1 – 5. 

 

V podstatě lze konstatovat, ţe se jedná o nejdůleţitější hodnocení 

podnikatelské činnosti analyzovaného podniku. 

 

Graf 4.24 Ukazatele aktivity roku 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku (2005) 

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv by měl dosahovat co nejvyšších hodnot, 

minimálně však by měl být roven 1. Nízká hodnota znamená neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku a jeho neefektivní vyuţití. V tomto roce je ukazatel stabilní, podnik 

vyuţívá svůj majetek efektivně. Naproti tomu doba obratu celkových aktiv je obrácená 

hodnota obrátky celkových aktiv. Hodnota by měla mít v čase klesající trend, a to se 
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podniku daří, jak je patrno v dalších letech. Důvodem je řada menších změn, které 

započaly rokem 2005. Počátkem října skončila fáze zavedení SAP a začala fáze 

optimalizace chodu systému. V oblasti kvality došlo k výraznému pokroku v zavádění 

mezinárodní normy. V rámci optimalizačních aktivit došlo k významnému zeštíhlení 

výroby a k organizačním změnám, které umoţní sníţit výrobní náklady. Ukazatel doby 

obratu zásob by měl mít také klesající charakter, literatura ale neuvádí doporučené 

hodnoty. Důleţité je však zmínit, ţe podnik má vysoké stavy zásob vţdy na konci roku, 

protoţe musí být předzásoben na novou sezónu. V tomto roce došlo ke zvýšení obrátky 

zásob právě z důvodu nové zakázky pro firmu Gardena. Ukazatel doby obratu 

pohledávek poukazuje na to, v jakém intervalu dostává podnik platby od svých 

odběratelů. Ve sledovaném období  podnik zajistil vysoký standard dodávek a servis pro 

zákazníky, proto se podařilo posílit a rozvinout spolupráci u klíčových zákazníků. Ti se 

na oplátku snaţí své závazky vůči podniku splatit v co nejkratší lhůtě. Doba obratu 

hrazení závazků podniku byla v tomto roce 62 dní, coţ je negativní, neboť 

doporučovaná hodnota, která vyplývá z dodavatelsko - odběratelských vztahů je 14 aţ 

21 dnů. Pozitivní je ale fakt, ţe doba obratu závazků je vyšší neţ doba obratu 

pohledávek, coţ přispívá k vytváření finanční rovnováhy. 

 

Graf 4.25 Ukazatele aktivity roku 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku (2006) 

 

V tomto roce hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv vypovídají o dobré 

majetkové vybavenosti podniku a jeho efektivním vyuţití, jelikoţ nabývají hodnoty 

větší neţ 1. Podnik se musí snaţit dobu obratu sniţovat nebo alespoň udrţovat na stále 
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stejné úrovni. Při pohledu na ukazatele doby obratu aktiv můţeme vidět pokles hodnoty, 

kterou způsobily niţší trţby, a tím se sníţila i celková aktiva. Podnik měl málo zakázek, 

vyráběl méně a z toho důvodu klesly stavy zásob i materiálu. Tento rok byl po obchodní 

stránce nelehký, pozitivně se projevilo rozšíření montáţí finálních výrobků GARDENA 

přesunem z německých závodů do závodu Bruntál. Hodnoty ukazatele doby obratu 

zásob se sníţily na 57dní z důvodu vzniklé ztráty podniku, která je z části 

kompenzována niţším stavem oběţných aktiv. Z tohoto důvodu také došlo k vylepšení 

obrátkovosti i přes niţší výkony. Hodnota doby obratu pohledávek v tomto roce klesá 

na 36 dní, coţ je pozitivní z pohledu kratší doby poskytování bezplatných úvěrů 

odběratelům. Podnik zajistil vysoký standard dodávek a servis pro zákazníky, čímţ se 

podařilo posílit pozici u klíčových zákazníků, jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe hodnota doby obratu závazků se sníţila na 48 dní. 

Dá se říci, ţe v tomto případě je rychlost poměrně nízká a společnost by tedy měla co 

nejusilovněji pracovat na jejím zvýšení. Je ale známo, ţe příliš nízká rychlost hrazení 

závazků můţe odradit dodavatele a ti při pozdním hrazení mohou účtovat sankce. 

 

Graf 4.26 Ukazatele aktivity roku 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku (2007) 

 

V tomto roce byl ukazatel obrátky celkových aktiv nejvyšší, jelikoţ z účetních 

výkazů je zřejmý výrazný nárůst celkových aktiv i trţeb. Klíčovým faktorem bylo v 

tomto roce zahájení nového projektu varných konvic s vysokými poţadavky na kvalitu 

pro firmu Braun. Podnik proto uzavřel dostatek zakázek a celková aktiva vzrostla díky 

oběţným aktivům. Hodnota ukazatele doby obratu zásob uvádí vyšší hodnotu 
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v porovnání s předchozím rokem. Jediným doporučením pro podnik je zkontrolovat, zda 

zásoby, které se hromadí ve skladu, zbytečně neváţí finanční prostředky v aktivu. 

Podnik by se tedy měl snaţit o sníţení hodnoty tohoto ukazatele, ale jak jiţ bylo 

zmíněno, společnost se kaţdoročně předzásobuje na novou sezónu, a proto kolísání 

tohoto ukazatele nejspíš nezabrání. Hodnota doby obratu pohledávek má stabilní tempo, 

ukazatel je pozitivní z pohledu vysoké kvality dodávek a servis pro zákazníky. Při 

pohledu na ukazatel doby obratu závazků vidíme nárůst hodnoty. Pro podnik je to 

vcelku negativní, protoţe dle dodavatelsko – odběratelských vztahů je doporučená doba 

14 – 21 dní. Hodnota tohoto ukazatele by měla mít klesající trend, coţ se 

v následujících dvou letech projeví. Je na místě zmínit, ţe jako v předchozích letech je 

doba obratu závazků větší neţ doba obratu pohledávek, coţ přispívá k finanční 

rovnováze. 

 

Ukazatele aktivity v porovnání s následujícími lety 2008 - 2010 

 

Graf 4.27 Ukazatele aktivity let 2008 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Prvním ukazatele je obrátka celkových aktiv, která má v těchto letech kolísavý 

trend. V roce 2008 hodnota nepatrně vzrostla, a to na hodnotu 2,12. To znamená, ţe dle 

účetních výkazů rostou také celková aktiva i trţby. Dle doporučené literatury by měla 

hodnota dosahovat nejméně hodnoty 1, coţ je ve všech obdobích splněno. V roce 2008 

podnik úspěšně nastartoval stabilizaci zakázek pro strojírenskou výrobu, zvyšování 

produktivity, rozšíření zákaznického portfolia o nové zákazníky a rozvoj výroby 
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velkých a náročných lisovacích nástrojů pro zahradní techniku a elektro. Ukazatel doby 

obratu zásob zaznamenává klesající trend, coţ je pozitivní ve smyslu zadrţování zásob 

na skladě, a tím podnik zbytečně neváţe finanční prostředky v aktivech. V tomto roce 

se jeví negativní ukazatel doby obratu pohledávek, jelikoţ hodnota vzrostla na 48, coţ 

značí, ţe podnik dostává platby od svých dluţníků stále později. Při další analýze 

zjistíme, ţe situace se stále zhoršuje a dnů bude razantně přibývat. Ukazatel doby obratu 

závazků musí dosahovat alespoň minimální hodnoty doby obratu pohledávek a to je 

zatím ve všech sledovaných obdobích splněno. Vývoj ukazatele v čase sice hodně 

kolísá, ale tuto podmínku splňuje ve všech analyzovaných obdobích. Podnik tedy 

dostává své peníze z pohledávek dříve, neţ uhradí závazky u svých dodavatelů. Při 

analýze byla vypočtena nejkratší doba obratu v roce 2006, dodavatelé dostali zaplaceno 

jen za 48 dní, podnik měl dostatek zakázek a trţeb a byl tedy schopen své závazky 

splatit v poměrně krátké době. 

 

Rok 2009 nepřinesl příliš razantní změny, co se týče prvního ukazatele obrátky 

celkových aktiv. Hodnota má sice mírně klesající tvar, ale dle doporučené literatury je 

stále v normě. Naproti tomu hodnota ukazatele doby obratu aktiv se poměrně razantně 

zvýšila. V odborné literatuře není uvedena doporučená hodnota, ale podnik by se měl 

snaţit hodnotu tohoto ukazatele sniţovat nebo alespoň udrţovat na stejné úrovni. 

V tomto roce se s vyššími trţbami zvýšila i celková aktiva, jelikoţ měl podnik dostatek 

nových zakázek, začal vyrábět ve větším mnoţství a z toho důvodu vzrostly stavy zásob 

i materiálu. Podnik se tento rok potřebuje předzásobit na novou sezónu, proto se i 

zvýšila hodnota ukazatele doby obratu zásob. Tento ukazatel v porovnání s předchozími 

roky kolísá, neboť v nové sezóně spotřebuje uloţené zásoby a v roce 2010 tudíţ klesne i 

ukazatel doby obratu zásob jak jiţ uvidíme v dalším textu. Ukazatel doby obratu 

pohledávek se zvýšil na 76 dní, pro podnik je tato situace negativní, protoţe dostává 

platby od svých odběratelů stále později. Hodnota doby obratu závazků se proti 

předchozímu roku zvýšila a pro podnik to znamená, ţe je schopen hradit své závazky 

v kratší době, coţ je pozitivní zjištění. Jak jiţ bylo zmíněno, příliš nízká rychlost hrazení 

závazků můţe odradit dodavatele.  

 

Rok 2010 přinesl velké výkyvy hodnot doby obratu zásob, kde ukazatel klesl 

na hodnotu 39. Znamená to, ţe podnik má dostatek zakázek a stav předzásobených 

skladů se sníţil, coţ je efektivní z hlediska vázanosti finančních prostředků v aktivech. 
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Ukazatel doby obratu pohledávek udává rostoucí trend, coţ je velice pozitivním 

signálem pro podnik, jelikoţ dostává platby od svých dluţníků v kratší době. Ukazatel 

doby obratu závazků má rostoucí trend, ale je stále větší neţ doba obratu pohledávek, 

proto se podnik nachází ve finanční stabilitě, jelikoţ dostává své peníze z pohledávek 

dříve, neţ uhradí své závazky u dodavatelů. Doba obratu aktiv má klesající vývoj, a to 

z důvodu dostatečných počtů zakázek, jak jiţ bylo zmíněno.  

 

Srovnáním let 2005 – 2007 s lety 2008 – 2010 lze konstatovat, ţe se podnik za 

sledované období snaţí co nejlépe vyuţít své jednotlivé majetkové části. Do budoucna 

bude moci podnik realizovat další růstové příleţitosti. Objevují se určité výkyvy hodnot 

ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků. Vývoj sice v čase hodně kolísá, ale 

doporučené podmínky splňuje ve všech analyzovaných obdobích. Podnik tedy dostává 

své peníze z pohledávek dříve, neţ uhradí své závazky u dodavatelů. Nejkratší doba 

obratu byla v roce 2006, dodavatelé dostali zaplaceno jen za 48 dní, podnik měl 

dostatek zakázek a trţeb a byl tudíţ schopen své závazky splatit v poměrně krátké době. 

4.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

 

Analýza rozdílových ukazatelů slouţí podniku k orientaci jeho likvidity. Jeden 

z hlavních rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál, který bude v této praktické 

části podrobně rozebrán. Představuje prostředky, které by podnik měl k dispozici po 

zaplacení všech krátkodobých závazků. ČPK tedy měří velikost volného kapitálu, který 

není vázán na krátkodobé závazky. V první části budou podrobně rozebrány roky 2005 

– 2007 a následně zhodnocení a porovnání výsledků tohoto ukazatele let 2008 – 2010. 

 

Graf 4.28Čistý pracovní kapitál podniku let 2005 - 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů analyzovaného podniku 
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V grafu jsou zachyceny hodnoty oběţných aktiv, cizího krátkodobého kapitálu 

a vývoj čistého pracovního kapitálu. Za sledované období let 2005 - 2007 jsou hodnoty 

čistého pracovního kapitálu kolísavé. Vlastníci podniku upřednostňují, aby byl oběţný 

majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů 

dlouhodobých, která jsou draţší. Z toho tedy vyplývá, ţe nejlepší je čistý pracovní 

kapitál minimalizovat. Jak můţeme vidět v grafu, výše uvedené hodnoty oběţných 

aktiv jsou dány zejména vysokými stavy zásob. Krátkodobý finanční majetek se na 

ČPK podílí jen malou měrou. To má za následek nízké hodnoty u ukazatele pohotové a 

zvláště okamţité likvidity.Čistý pracovní kapitál má významný vliv na solventnost 

podniku a je vyuţíván k zajištění hladké hospodářské činnosti.  

 

Porovnání hodnot čistého pracovního kapitálu s následujícím obdobím let 

2008 - 2010 

Graf 4.29 Čistý pracovní kapitál let 2008 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Je zřejmé, ţe v čase se všechny hodnoty zvýšily v porovnání s předchozími 

třemi obdobími. V roce 2009 nabývají oběţná aktiva nejvyšší hodnotu, a to 486 298 tis. 

Kč. Cizí krátkodobý kapitál se na oběţných aktivech podílí jen malou měrou. Čistý 

pracovní kapitál vykazuje hodnotu 321 861 tis. Kč, která značí částku volných 

prostředků, která zůstane v podniku po úhradě všech běţných krátkodobých závazků. 

V roce 2010 má hodnota čistého pracovního kapitálu rostoucí trend. To značí, ţe čím 

vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při dostatečné likvidnosti jeho 

sloţek schopnost podniku hradit své závazky, a to se v tomto roce podniku podařilo.Lze 

tedy říci, ţe podnik je likvidní tehdy, pokud má potřebnou výši volného kapitálu, tedy 

čistého pracovního kapitálu. Obecně lze konstatovat, ţe s tímto ukazatelem je nutno 
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zacházet velmi obezřetně, protoţe můţe zahrnout málo likvidní či dokonce nelikvidní 

poloţky, jako jsou zastaralé neprodejné zásoby, neprodejné výrobky apod.. Také můţe 

být silně ovlivněn způsobem oceňování jednotlivých sloţek, hlavně majetku. Růst 

čistého pracovního kapitálu tedy nemusí znamenat i růst likvidity. 

4.4 BONITNÍ A BANKROTNÍ MODELY 

 

„Bankrotní modely mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné době 

firma ohrožena bankrotem. Vychází se totiž z faktu, že každá firma, která je  

ohrožena bankrotem již určitý čas před touto událostí, vykazuje symptom, které jsou  

pro bankrot typické. K těm nejčastějším symptomům patří problém s běžnou likviditou, 

výši čistého pracovního kapitálu, problém s rentabilitou  celkovéhovloženého kapitálu. 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy, což znamená, že si 

kladou za cíl stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné firmy. Je proto zřejmé, že 

musí umožňovat srovnatelnost s jinými firmami. Jde o komparaci firem v rámci jednoho 

oboru podnikání.“[3] 

 

“Bonitní modely přestavují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do 

různě šikoré škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely 

umožňují uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují vestejném oboru. 

 

K nejznámějším modelům patří: 

- Index bonity, 

- Skórebonity, 

- Kralickův Quick Test, 

- Argentiho model, 

- Tamariho model” [6] 

 

Cílem této podkapitoly je provést analýzu bankrotních modelů zaměřených na 

tzv. Altmanův model. 
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4.4.1 Altmanův model 

 

Cílem tohoto modelu je vyjádřit finanční stav podniku let 2008 - 2010 pomocí 

jediné hodnoty, která posuzuje, s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu 

dostane firma do bankrotního stav. Je stanovena pomocí jediného čísla – Z-skóre, které 

se skládá z pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluţenost, likviditu i strukturu 

kapitálu. K jednotlivým ukazatelům je pak na základě rozsáhlýchprůzkumů přiřazena 

jejich váha. V průběhu let se ukázalo, ţe není přesné stejným měřítkem hodnotit malé 

firmy a firmy obchodované na kapitálovém trhu, a proto se Altmanův index, tzv. Z-

skóre, uvádí ve dvou verzích a s relativně velkou spolehlivostí odhaduje blíţící se 

bankrot podniku přibliţně dva roky dopředu. 

 

V této podkapitole bude pouţita první verze tohoto modelu, která se nazývá 

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu, kde index X1 

znamená hodnotu čistého pracovního kapitálu / aktiva, index X2 nerozdělený zisk 

minulých let / aktiva, index X3 EBIT (zisk před zdaněním a úroky) / aktiva, index X4 

vlastní kapitál / cizí zdroje a index X5 trţby / aktiva. V teoretické části je blíţe popsán 

vzorec pro výpočet tohoto ukazatele a vysvětlení dopadů moţných výsledků. 

 

Tab. 4.2 Altmanův model v letech 2008 - 2010 

  2008 2009 2010 

X1 0,371503536 0,418256598 0,485741627 

X2 0,339748112 0,381547178 0,081435634 

X3 0,089187495 0,061269866 0,082818784 

X4 1,650790208 1,598806521 0,519880466 

X5 2,12651038 1,582037088 1,86037328 

Altmanův model 3,64682948 3,063797667 2,74957302 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle údajů z účetních výkazů podniku 

 

Z tabulky lze zpozorovat, ţe hodnoty indexu X1 ve sledovaných letech rostou. 

Je to dáno tím, ţe v těchto letech i ukazatel čistého pracovního kapitálu má rostoucí 

trend. Hodnoty indexu X2 naopak kolísají. Největší pokles hodnoty je zaznamenán 

v roce 2010, kdy nerozdělený zisk minulých let klesl z hodnoty 293 612 tis. Kč na 

hodnotu 60 761 tis. Kč a tudíţ celkový index X1 vykázal pokles. Z důvodu tohoto 

velkého výkyvu hodnot kles i celkový Altmanův model. Hodnota ukazatele X3 je ve 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankrot
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všech třech letech stabilní, avšak velmi nízká. Je to zapříčiněno tím, ţe podnik vykazuje 

nízký provozní výsledek hospodaření, a proto podíl provozního výsledku hospodaření a 

aktiv celkem je malý. 

 

Při pohledu na tabulku je tedy zřejmé, ţe hodnoty Altmanova modelu mají ve 

sledovaném období 2008 - 2010 klesající trend, coţ pro podnik neznačí moc pozitivní 

signál z hlediska moţného překročení doporučené hranice tohoto modelu. Avšak 

hodnoty se i přesto pohybují nad doporučenou horní hranicí 2,99, a proto lze říci, ţe se 

podnik nachází v pásmu prosperity. Pozitivní by bylo, kdyby se podniku v budoucnu 

dařilo hodnotu tohoto indexu zvýšit. Potom by se dalo o této společnosti hovořit jako o 

velmi úspěšné a prosperující. Pokud by ovšem podnik nebyl skutečně ohroţen 

existenčními problémy nebo dokonce případným bankrotem. V Altmanově modelu by 

to tedy znamenalo, ţe by se hodnota musela dostat do výše 1,2, tudíţ pásmo bankrotu. 

 

4.5 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY, 

NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO FIRMU PLASTICGAMA,S.R.O. 

 

Na základě výsledků, které vycházejí z provedené finanční analýzy podniku 

PlasticGama, s.r.o. ve sledovaném období 2005 – 2010 je moţné pozorovat silné a slabé 

stránky podniku, viz následující tab. 4.3 a 4.4 a vyvodit tak případné návrhy a 

doporučení. 
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Tab. 4.3 Silné stránky podniku 

Silné stránky podniku 
 >obnova důvěry u zákazníků, kteří měli rostoucí nároky na vysoký standard dodávek a   

    servisu. 

> díky změně vlastníka došlo k rozšíření výrobního a obchodního procesu 

> prezentace podniku na mezinárodní úrovni 

> majetek podniku je z velké části financován vlastními zdroji 

> dodrženo "zlaté pravidlo" - stálá aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem 

> podnik je schopen získat svůj investovaný kapitál zpět 

> špičkové technologie 

> aplikace plastů ve všech sektorech ekonomiky nejsou do budoucna zdaleka vyčerpány 

> společnost je pružná a rychle reaguje na jakékoli změny na trhu  

> společnost není zatěžována žádným výrazným úvěrovým zatížením 

> schopnost dlouhodobě zvládnout finanční pokrytí splátek úvěrů, úroků a splatných závazků 

> finanční ukazatele zadluženosti vykazují hodnoty, které neohrožují finanční stabilitu podniku 

> včasné krytí splatných závazků a ukazatele likvidity se tedy nepohybují v záporných  

Hodnotách 

> snaha co nejlépe využít své jednotlivé majetkové části, na základě výsledků ukazatelů aktivity 

> roste hodnota čistého pracovního kapitálu, tudíž podnik má potřebnou výši volného kapitálu 

> v roce 2007 se podniku podařilo snížit dlouhodobé závazky na nulovou hodnotu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.4 Slabé stránky podniku  

Slabé stránky podniku 

  
  

> nepřiměřený poměr oběžných aktiv ke stálým aktivům 

> v roce 2010 byla aktiva podniku financována z velké části cizími zdroji 

> v roce 2010  překročila celková zadluženost 55%, tudíž byla porušena smlouva s Komerční  

Bankou 

>v roce 2006 podnik hospodařil se ztrátou, proto se podniku nepodařilo uzavřít dostatečný počet  

Zakázek 

> předčasné ukončení nového projektu s firmou Braun , a to se negativně projevilo v oblasti vývozu 

> vysoký stav zásob z důvodu předzásobování podniku na novou sezónu 

> podnik své závazky nehradí v doporučené době 

> podnik má nedostatek likvidních peněžních prostředků, okamžitá likvidita je tedy tím ohrožena 

> negativní je snižující se hodnota ukazatele Altmanova modelu, ale podnik zatím není ohrožen 

Bankrotem 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí a doporučení 

 

Ve sledovaném období došlo v podniku k určitým změnám, a to ke změně 

vlastníka a tím došlo k rozšíření výrobního a obchodního procesu. Společnost 

PlasticGama, s.r.o. se prezentuje i na mezinárodní úrovni, coţ tento podnik posouvá 

stále výše.  

 

Při vyhodnocení horizontální a vertikální analýzy bylo zjištěno, ţe podnik má 

nepřiměřený poměr oběţných aktiv ke stálým aktivům. Největší část zabírají zásoby a 

krátkodobé pohledávky, viz podkapitola 4.1.1. Jelikoţ společnost PlasticGama, s. r. o. je 

výrobním podnikem, proto je pochopitelné, ţe  majetek společnosti tvoří největší část 

právě zásoby. Avšak hodnoty zásob ve sledovaném období kolísají, o čemţ je moţné se 

přesvědčit v rámci provedené poměrové analýzy v podkapitole 4.2 této práce. 

Je vhodné se zmínit o cizích zdrojích společnosti. Majetek podniku je ve všech 

analyzovaných obdobích financován z vlastních zdrojů. Výjimku tvoří rok 2010, kdy 

jsou aktiva podniku financována z velké části zdroji cizími, přesněji bankovními úvěry, 

viz podkapitola 4.1.1, graf 4.5 Horizontální analýza pasiv. Tím, ţe podnik v tomto roce 

financuje svá aktiva cizími zdroji, můţe vést k riziku nesplacení svých závazků a to by 

znamenalo růst nákladů společnosti. Z velké části je cizí kapitál tvořen krátkodobými 

závazky a krátkodobými bankovními úvěry. Cena dlouhodobých závazků bývá větší neţ 

cena závazků krátkodobých, tudíţ je efektivnější je vyuţívat. Podnik disponuje jen 

závazky krátkodobými, dlouhodobé se podařilo za sledované období sníţit na nulovou 

hodnotu, a to v roce 2007. Podnik tedy vykazuje pouze krátkodobé závazky. 

Společnosti lze doporučit i jiné zdroje financování majetku, například odpisy, vklady 

vlastníků firmy, ostatní vlastní zdroje. Z důvodu pokračující globální ekonomické krize 

není moţné spoléhat na to, ţe podnik bude dále prosperující i v budoucnu. 

 

Co se týče celkových podnikových investicí, tak tok těchto finančních 

prostředků plynul především do rozšíření výrobních technologií, skladových a 

montáţních prostor. Investiční činnost byla také silně zaměřena na modernizaci. 

Poslední velkou investicí se stala koupě obráběcího stroje za 12 mil. Kč, vstřikovacího 

lisu za 13 mil. Kč nebo rekonstrukce expedice za zhruba 10 mil. Kč. Velkým přínosem 

bylo zavedení tzv. podnikového informačního systému SAP v roce 2005, díky tomu 

došlo k optimalizaci chodu systému. Investice započaté v roce 2008, které směřovaly 
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převáţně do strojního zařízení, pokračovaly v roce 2010 na hale oprav forem a do 

stavebních úprav a oprav podlah. Cílem podniku je dokončit tyto opravy do poloviny 

roku 2011. 

. 

Na základě provedené analýzy poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů 

likvidity lze konstatovat, ţeúroveň tohoto ukazatele je uspokojivá. Při bliţším zkoumání 

za všechna období je zřejmé, ţe podnik disponuje vysokými stavy zásob a krátkodobých 

pohledávek. Vysoký stav zásob je způsoben především předzásobením podniku před 

začátkem nové sezony.  Likvidní majetek, jako jsou hotové peníze nebo peníze na účtu 

v bankách ukazuje niţší hodnoty. Uhrazené platby od odběratelů jsou totiţ ihned 

pouţity na splacení závazků. Na okamţitou likviditu má značný vliv i skladba čistého 

pracovního kapitálu. Jak jiţ bylo řečeno, likvidních peněţních prostředků má podnik 

nedostatek, okamţitá likvidita je tím tedy ohroţena. Tato situace má za následek častou 

platební neschopnost podniku uhradit své právě splatné závazky např. vůči 

dodavatelům. I přesto se podniku v rámci moţností daří krýt včas své splatné závazky a 

ţádný ukazatel se nepohyboval v záporných hodnotách, viz podkapitola 4.2.3 Ukazatele 

likvidity, strana 53 této práce. 

 

Po analýze ukazatelů zadluţenosti je zřejmé, ţe se celková zadluţenost aţ na 

jednu výjimku pohybovala v doporučených hodnotách. V roce 2010 podnik 

PlasticGama, s. r. o. eviduje vyšší podíl cizího kapitálu, neţ podíl vlastního kapitálu, 

coţ má vliv na ukazatele úrokového zatíţení, viz Tab. 4.1 podkapitoly 4.2.1 praktické 

části této práce.Podnik má uzavřenou smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., která 

stanovila zvláštní podmínku, která říká, ţe celková zadluţenost nesmí překročit 55%. K  

31. 12. 2010 podnik danou podmínku nedodrţel, podniku tak vzniká problém se 

získáním úvěrů, které jsou ve většině případů čerpány na investiční činnost, a to na 

rekonstrukce, nové obráběcí lisy a stroje. Pro věřitele je tedy velmi důleţitý zejména 

ukazatel celkové zadluţenosti.  

 

V případě ukazatele rentability lze tvrdit, ţe hodnoty byly ve většině období 

kladné a zaznamenaly menší nárůst, podnik byl tedy schopen získat zpět svůj 

investovaný kapitál, viz graf 4.20 Ukazatele rentability let 2008 – 2010.Rok 2008 byl 

rokem výrazného zlepšení mnoha ekonomických ukazatelů. Výrazně se zlepšily 

rentability, zejména díky vysokému zisku. V roce 2009 se podniku podařilo udrţet 
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rentabilitu na dobré úrovni díky sníţení personálních nákladů a cen materiálových 

vstupů. Společnosti se podařilo v roce 2010 výrazně sníţit zásoby, naproti tomu 

pohledávky vzrostly, a to i díky růstu trţeb. V historii firmy jsou nejlepší hodnoty 

ukazatele rentability tedy v roce 2010, kdy hodnota ukazatele rentability vlastního 

kapitálu ROE je nejvyšší. Došlo k výraznému zvýšení vlastního kapitálu vlivem většího 

výsledku hospodaření. Důvodem bylo získání nového zákazníka Hella Mohelnice. 

Pouze rok 2006 nepřinesl moc pozitivní období. Podnik hospodařil se ztrátou díky 

niţším výkonům a náběhem nových programů s vysokou materiálovou náročností. 

Tento rok byl celkově velice náročný, zejména v oblasti strojírenské výroby, kde se 

podniku nepodařilo uzavřít dostatečný počet zakázek. Navíc v oblasti plastikářské 

výroby došlo k předčasnému ukončení nového projektu s firmou BRAUN, coţ se 

negativně projevilo zejména v oblasti vývozu. Finanční ukazatele v tomto roce patřičně 

ovlivnil dostatečný počet zakázek. V případě rentability trţeb jde o kolísavé hodnoty. 

Zde bylo zjištěno, ţe na produkce připadá většina nákladů.  

 

Při podrobnější analýze ukazatelů aktivity lze dojít k závěru, ţe se podnik snaţí 

co nejlépe vyuţít své jednotlivé majetkové části. Objevují se určité výkyvy hodnot doby 

obratu pohledávek a závazků, jak je zřejmé z podkapitoly 4.2.4. Ukazatele aktivity. 

Vývoj tedy v čase kolísá, ale doporučené podmínky splňuje ve všech analyzovaných 

obdobích.Podnik by se měl snaţit o sníţení doby, ve které dostává uhrazeny platby od 

svých dluţníků, neboť tato doba se v analyzovaném období čím dál více zvyšuje. Na 

druhé straně ani podnik sám své závazky nehradí v krátké době, viz podkapitola 4.2.4 

Ukazatele aktivity. Je tedy doporučením pokusit se splácet své dluhy rychleji nebo 

alespoň tak, jako v roce 2006, kdy byla doba obratu závazků nejkratší a dodavatelé tedy 

dostali zaplaceno jen za 48 dní. Podnik měl dostatek zakázek a trţeb a byl tudíţ schopen 

své závazky splatit v tak poměrně krátké době. Pozitivní je fakt, ţe podnik dostává své 

peníze z pohledávek dříve, neţ uhradí své závazky u dodavatelů. Obecně se 

společnostem nedoporučuje, aby se zadluţovala a měla by se snaţit financovat své 

aktivity především z vlastních zdrojů. Velký vliv na rentabilitu a aktivitu má objem 

inkasovaných trţeb.  

 

Provedená analýza Altmanova modelu poukazuje na skutečnost, ţe se jedná o 

podnik s dobrým finančním zdravím. Finanční situace společnosti PlasticGama,s.r.o. by 

v tuto chvíli neměla být ohroţena bankrotem. Avšak co se týče budoucího vývoje, dá se 
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předpokládat, ţe podnik můţe mít určité problémy. Potvrzuje to stále se sniţující 

hodnota tohoto ukazatele, viz podkapitola 4.4.1 Altmanův model. Pokud dosáhne 

hodnoty 1,2, podnik se nachází v pásmu bankrotu, avšak podnik se k této hodnotě za 

sledované období ani zdaleka nepřibliţuje. 

 

 Lze tedy konstatovat, ţe podnik je ve sledovaném období 2005 - 2010 stabilní 

a nenaznačuje, ţe by se dostal do finanční tísně i přes vykazovanou ztrátu v roce 2006. 

Přesto, pokud by provedl některá opatření, mohl svou finanční situaci ještě zlepšit. 

Jedno z doporučení můţe být potřebné zvýšení peněţních prostředků pomocí zkrácení 

doby splatnosti faktur odběratelům, společnost by měla peníze inkasovat dříve, ukládat 

je na bankovní účty, a tím by byla více likvidní. Nebo by dříve inkasované peníze 

pouţila na dřívější zaplacení svých závazků, které by se díky tomu také značně sníţily. 

Zlepšení by se tedy projevilo hlavně u ukazatelů aktivity i likvidity. Podnik by se měl 

zaměřit na zvýšení objemu trţeb. Průmyslové odvětví, ve kterém se podnik uplatňuje, se 

stále rozvíjí a zaujímá spoustu různých moţností. Prostřednictvím zavádění nových 

projektů a inovací lze tedy získat nové klíčové odběratele. Dalším moţným 

doporučením pro podnik je vytíţit veškerou kapacitu strojů a zvýšit obsluhovatelnost 

strojů a také by se měl podnik snaţit o sníţení prostojů u strojů z důvodu oprav. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, podnik má problém s vysokým stavem zásob, avšak vţdy 

je to z důvodu předzásobení na novou sezonu. Přesto je důleţitá znalost průběhu 

spotřeby jednotlivých druhů zásob. Podnik tyto znalosti můţe vyuţít pro operativní 

řízení zásob, např. k určení okamţiku nové objednávky materiálu. Nadměrné zásoby 

totiţ představují nevyuţitý kapitál a zbytečně jsou vynaloţeny náklady na jejich 

skladování. Pro lepší vyuţití operativního řízení zásob by bylo také dobré doporučit 

zefektivnění informačních toků mezi logistikou a výrobou. 

 

Z výroční zprávy podniku je zřejmé, ţe se podařilo obnovit důvěru u 

zákazníků, kteří měli rostoucí nároky na vysoký standard dodávek a servisu. 

Doporučením pro podnik je i nadále zlepšovat organizaci práce, důsledně dodrţovat 

kvalitu výrobků a termínů dodávek, a to v součinnosti s dlouholetými partnery 

v oblastech dokumentace, dodávaného nářadí, dílů a kontrolních pomůcek. Význam 

plastikářského odvětví spočívá v těsné vazbě na automobilový průmysl, 
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elektrotechnický průmysl, energetiku, stavebnictví apod. Stále větší moţnosti uplatnění 

pryţových a plastových výrobků se nabízejí v potravinářském průmyslu.  

 

Na závěr lze říci, ţe vývoj společnosti Plasticgama s r.o. je a bude relativně 

stabilní. K tomuto závěruvede především zhodnocení současného postavení společnosti 

a její ekonomická situace.  Společnost je pruţná a rychle reaguje na jakékoli změny na 

trhu v době ekonomické krize. Je patrné, ţe podnik má dlouhodobě zajištěn odbyt na 

rozhodující zákazníky, díky svým logistickým, cenovým a kvalitativním 

charakteristikám, které se jeví pro odběratele jako velmi výhodné. Firma na své 

samofinancování vytváří stabilnía dostatečnézdroje, viz podkapitola 4.1 Analýza 

absolutních ukazatelů. Společnost PlasticGama, s r.o. není zatěţována ţádným 

výrazným úvěrovým či jiným dluhovým zatíţením, viz podkapitola 4.2.1 Ukazatele 

zadluţenosti a je bez většíchproblému schopna dlouhodobě zvládnout finanční pokrytí 

splátek úvěrů, úroků a splatných závazků. V příštích letech lze zhodnotit perspektivu 

tohoto odvětví jako příznivou, jelikoţ k dispozici jsou solidní surovinové základy 

(plasty, syntetické kaučuky), existují těsné vazby na domácí i zahraniční výrobce 

automobilů, elektrotechniky a jiných. Konkurenceschopnost odvětví má díky masivním 

investicím a přílivu špičkových technologií a techniky vzestupný trend, moţnosti 

aplikace plastů ve všech sektorech ekonomiky nejsou zdaleka vyčerpány. 

Sledování ukazatelů finanční analýzy uvedených v podkapitole 4.5 doporučuji 

jako nástroj k hodnocení ekonomických výsledků podniku. Při konstrukci těchto 

ukazatelů se vychází z toho, ţe jedním ze základních cílů finančního řízení podniku je 

maximalizace majetku a zajištění určitého stupně jeho likvidity, který je podmínkou 

finanční stability. Rozbor těchto ukazatelů by měl přispět k volbě nejvhodnějších směrů 

vývoje podniku, jeho finančního hospodaření a finanční situace. 
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5. ZÁVĚR 

 

V současné době se mnoho podniků v důsledku špatné hospodářské situace 

ocitá na pokraji svého vlastního přeţití, ať jiţ v důsledku nízké poptávky svých výrobků 

ze strany spotřebitelů, ale především celosvětové nervozity na finančních trzích, které 

v konečném důsledku vedou k tomu, ţe banky jsou velmi opatrné v poskytování úvěrů a 

potenciální zájemci o půjčku jsou podrobováni přísným nárokům z hlediska finančního 

zdraví. Pro firmy je tedy zásadní znát svou finanční situaci, aby měly moţnost získat 

přístup k dodatečnému kapitálu, který by jim měl pomoci ať uţ k rozšíření výroby, 

novým technologiím nebo strategickým akvizicím. 

Diplomová práce je zaměřena na provedení vyhodnocení finanční výkonnosti 

podniku PlasticGama, s. r. o. v letech 2005 – 2010 s pouţitím vybraných nástrojů 

finanční analýzy. Práce je rozloţena na jednotlivé části, a to na část teoretickou, která se 

zabývá metodami finanční analýzy a jejím uţivatelům, také zdrojům informací a volbě 

metody finanční analýzy. Především je důleţité znát vnitropodnikové prostředí 

analyzovaného podniku, aby byly správně zhodnoceny výsledky vybraných ukazatelů. 

Tato část by měla přiblíţit problematiku finanční analýzy a její aplikování do praxe. 

Praktická část této práce je zaměřena na aplikování metodologie finanční analýzy 

v podmínkách podniku PlasticGama, s. r. o. pomocí analýzy absolutních ukazatelů, 

analýzy poměrových ukazatelů a také pomocí analýzy rozdílových ukazatelů. 

Z provedené analýzy je patrné, ţe začátek finanční krize, jeţ začala v roce 

2009, se u tohoto podniku nijak dramaticky neprojevila, coţ můţeme vidět zejména na 

ukazatelích rentability, aktivity a likvidity. V posledním roce je moţné pozorovat, ţe 

tento pozitivní stav se razantně nemění a firma nepociťuje příliš velký odliv zakázek, ba 

naopak. Na druhou stranu poslední rok nepřinesl podniku moc příznivé podmínky 

z hlediska celkové zadluţenosti, která v roce 2010 přesáhla doporučené hodnoty 30 – 

60%. Podnik tedy eviduje vyšší podíl cizího kapitálu, neţ podíl kapitálu vlastního, coţ 

má vliv na ukazatele úrokového zatíţení, který se oproti předchozímu roku 2009 

zdvojnásobil.  

 Pokud se souhrnně podíváme na finanční výkonnost podniku, můţeme říci, ţe 

podnik je v docela dobré kondici, o čemţ vypovídá především to, ţe majetek podniku je 

z velké části financován vlastními zdroji, také není zatěţován výrazným úvěrovým 

zatíţením a je schopen dlouhodobě zvládnout finanční pokrytí splátek úvěrů, úroků a 
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splatných závazků. Na druhé straně se také podnik potýká s určitými problémy, které 

jsou patrné z vyhodnocení ukazatele aktivity, konkrétně doby obratu závazků, kdy 

podnik své závazky nehradí v doporučené době. Podnik se také potýká s vysokými 

stavy zásob, konkrétně materiálu na skladě z důvodu předzásobení na novou sezónu. 

Tento vysoký stav způsobuje zvyšování nákladů na skladování. Podnik také nemá 

dostatek likvidních peněţních prostředků a tím je ohroţena okamţitá likvidita. 

Po vypracování praktické části této práce bylo provedeno souhrnné 

vyhodnocení výsledků finanční analýzy podniku PlasticGama, s. r. o. a v případě 

nepříznivého vývoje některého z ukazatelů jsou navrţena doporučení, která pomohou ke 

zlepšení finanční situace. 
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Seznam zkratek 

 

A                            aktiva 

ČPK                       čistý pracovní kapitál 

EAT                       čistý zisk 

EBIT                      zisk před zdaněním a úroky 

EBT                       zisk před zdaněním 

OA                         oběţná aktiva 

OKEČ                    odvětvová klasifikace ekonomických činností 

P                            pasiva 

ROA                      rentabilita aktiv 

ROCE                    rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

ROE                       rentabilita vlastního kapitálu 

ROS                       rentabilita trţeb 

SAP                       systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat –  

                              modulární softwarový systém určený pro firmy 

VH                        výsledek hospodaření 

VK                        vlastní kapitál 

ZoÚ                       zákon o účetnictví 
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