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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančního chování firmy. Zabývá se 

samotnou podstatou finanční analýzy, k čemu a komu slouží, a také tím, jak 

při provádění finanční analýzy postupovat.  

V první části práce je uvedena teorie finanční analýzy. Je rozčleněna do jednotlivých 

etap a zdrojů informací finanční analýzy.  

Druhá část práce rozčleňuje základní metody finanční analýzy na metody elementární a 

souhrnné indexy hodnocení. Z elementárních metod uvádí analýzu stavových, 

rozdílových, tokových a poměrových ukazatelů. Ze souhrnných charakteristik celkové 

finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla upozorňuje na 

pyramidové soustavy ukazatelů a soustavy účelově vybraných ukazatelů. Uvádí jejich 

definice a vzájemné vztahy.  

Ve třetí části byla pro konkrétní finanční analýzu vybrána společnost Codaco Electronic 

s. r. o., jejímž předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektronických 

zařízení, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelské 

služby.  Je provedena charakteristika této analyzované společnosti včetně jejího vývoje 

za sledované období 2006 – 2009. Podnik je analyzován pomocí elementárních metod 

finanční analýzy a některých vybraných souhrnných indexů hodnocení. Tato finanční 

analýza ukazuje, v jaké finanční situaci se firma nachází, což je uvedeno v hodnocení 

dané společnosti.  

Závěr práce je shrnut do požadavku k obezřetnosti každé firmy se zacházením 

s finančními prostředky a k uvážené finanční politice, která zaručuje existenci firmy 

s dobrým finančním zdravím.  
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1 Teorie finanční analýzy 

 Finanční analýza představuje systematický rozbor dat, která jsou získávána především 

z účetních výkazů. Je velmi důležité stále vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, 

jeho vývoj v minulosti, současnosti i předpovídání budoucích finančních podmínek. 

V literatuře najdeme mnoho výkladů finanční analýzy, které se liší svým pojetím 

a hlediskem, ale hlavním smyslem je správné využití ukazatelů při posuzování 

a zhodnocování finanční situace podniku a formulace doporučení pro jeho další vývoj.  

Finanční analýza je velmi důležitým prvkem podnikového řízení, v České republice se 

finanční výsledky stávají důležitým kritériem pro všechny podnikatele při strategickém 

řízení firmy v oblasti finančního managementu, ale např. i při hodnocení a výběru 

obchodních partnerů. (Růčková, 2007) 

Finanční analýza umožňuje přijímat rozhodnutí a opatření do budoucnosti, která 

by vedla ke zlepšení či udržení finančního zdraví1 podniku.  

Jeden z nejdůležitějších cílů finančního řízení podniku je dosahování finanční stability, 

kterou můžeme hodnotit pomocí dvou základních kritérií: 

- schopnost vytváření zisku, zajišťování přírůstku majetku a snad nejdůležitější - 

zhodnocování vloženého kapitálu (každý začínající podnikatel vstupuje na trh za 

účelem dosažení zisku), 

- zajištění platební schopnosti podniku – firma bez platební schopnosti většinou 

nemůže nadále fungovat a vede ke konci podnikatelské činnosti. 

Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách: první rovinou je 

fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak se firma vyvíjela až 

do současnosti, přičemž kritérií hodnocení je možno nalézt celou řadu. Druhou rovinou 

je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro finanční plánování ve všech 

časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé spojené s běžným 

chodem firmy, tak i plánování strategické související s dlouhodobým rozvojem firmy. 

(Růčková, 2007) 

                                                 
1 Finančním zdravím podniku rozumíme uspokojivou finanční situaci podniku. Za finančně zdravý 
považujeme podnik, který je schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která 
je investory (akcionáři) s ohledem na míru rizika požadována. 
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Obr 1-1 Časové hledisko hodnocení informací (Růčková, 2007) 

 

1.1 Etapy finanční analýzy 

 

Podle Grublové (2007) můžeme finanční analýzu rozdělit na tři části: 

1. etapa – spočívá v rozboru základních ukazatelů, jeho výsledkem má být zjištění 

odchylek od normálního stavu. 

2. etapa – spočívá v hlubším rozboru zjištěných odchylek již s pomocí specifických 

vyšetřovacích metod a nástrojů a stanovení příčin odchylek. 

3. etapa - spočívá v přesné identifikaci příčin a návrhu na jejich odstranění. 

 

Literatura uvádí podobné členění etap finanční analýzy. Ovšem rozlišují se zde dvě 

pojetí etap finanční analýzy. Původní pojetí - tzv. "užší" či "školní" a novodobější "širší 

pojetí". Tato pojetí se od sebe liší především v hodnocení vypočtených ukazatelů. Užší 

pojetí se zaměřuje na srovnání vypočtených ukazatelů s odvětvovými průměry. Širší 

pojetí používá v hodnocení ukazatelů složitější postupy. Širší pojetí finanční analýzy 

zdůrazňuje jistou "originalitu" každého podniku ⇒ přestože mají podniky stejné 

zaměření, podmínky, ve kterých pracují, jsou odlišné. Rozdíly mezi užším a širším 

pojetím zobrazuje následující tabulka: 

 

Tab. 1-1 Souhrn hlavních etap finanční analýzy ve dvou pojetích (Kovanicová, 1995) 

Užší pojetí Širší pojetí 
1) Výpočet ukazatelů zkoumaného podniku 1a) Výběr srovnatelných podniků 

1b) Příprava dat a ukazatelů 
1c) Ověření předpokladů o ukazatelích 

2) Srovnání hodnot ukazatelů s odvětvovými 
průměry 

2a) Výběr vhodné metody pro analýzu 
a pro hodnocení ukazatelů 
2b) Zpracování vybraných ukazatelů 
2c) Hodnocení relativní pozice podniku 

3) Analýza časových trendů 3) Identifikace modelu dynamiky 
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4) Hodnocení vzájemných vztahů ukazatelů 
pomocí pyramidové soustavy 

4) Analýza vztahů mezi ukazateli: 
4a) Pyramidové funkční vazby 
4b) Vzájemné korelace ukazatelů 
4c) Identifikace modelu vztahů 

5) Návrh na opatření ve finančním plánování  
a řízení 

5a) Variantní návrhy na opatření 
5b) Odhady rizik jednotlivých variant 

 

 

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou zejména výkazy finančního 

účetnictví, které podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí 

(rozvaha), o tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a o pohybu 

peněžních toků (výkaz Cash Flow). Tyto výkazy mají externí charakter a jsou veřejně 

přístupné.  

Dalším zdrojem jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví – patří sem především 

výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění (např. 

druhové a kalkulační), dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo 

v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy nejsou veřejně přístupné, tudíž jsou označovány 

jako interní. 

Kromě těchto zdrojů se využívají i další relevantní informace, které můžeme rozdělit 

takto: 

Finanční informace – patří sem účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

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

o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikované nefinanční informace zahrnují firemní statistiky produkce, odbytu, 

zaměstnanosti, interní směrnice, prospekty, normy spotřeby. 

Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých 

útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy 

(Kovanicová, 1995)  
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2 Základní metody finanční analýzy 

Rozlišujeme dva přístupy k finanční analýze v obecné rovině, a to fundamentální 

a technickou analýzu. 

Fundamentální analýza využívá znalostí vzájemných souvislostí mezi ekonomickými 

i neekonomickými jevy, je založena na znalostech a zkušenostech odborníků, na jejich 

osobním názoru, odhadu a citu pro danou situaci. Zpracovává především kvalitativní 

údaje. Pokud jsou do analýzy zahrnuty i některé kvantitativní údaje, zpracovává je 

bez použití algoritmizovaných postupů. 

Technická analýza využívá matematické, statistické, ekonometrické a jiné 

algoritmizované metody, pomocí kterých zpracovává kvantitativní údaje a následně 

poskytuje kvalitativní posouzení výsledků 

Metody technické finanční analýzy můžeme rozdělit z hlediska složitosti používaných 

matematických postupů na metody základní či elementární finanční analýzy a na vyšší 

metody finanční analýzy. Vyšší metody finanční analýzy využívají složitějších 

matematických postupů. Můžeme je rozdělit na metody využívající matematické 

statistiky, tzv. matematicko-statistické metody, a metody využívající matematickou 

statistiku jen částečně, tzv. nestatistické metody. 

2.1 Elementární metody finanční analýzy 

Do elementárních metod finanční analýzy zahrnujeme analýzu stavových ukazatelů, 

analýzu rozdílových a tokových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu 

soustav ukazatelů. V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé typy těchto analýz 

pracujících s ukazateli stanovenými procentními výpočty a využívajícími základní 

aritmetiku. Elementární metody charakterizuje jednoduchost při výpočtech 

a nenáročnost na zpracování. Těchto metod však nelze využít vždy a zjednodušení, 

které přinášejí, může někdy vést až k zavádějícím výsledkům. 

Tab. 2-1 Kritéria a třídění ukazatelů ( (Sůvová, 1999) 

Kritérium Třídění 

Vztah k účetním 
výkazům 

ukazatele rozvahové, tj. položky aktiv a pasiv 
ukazatele výsledkové, tj. náklady, výnosy, zisk 
ukazatele peněžních toků (cash flow), z provozní, investiční a 
finanční činnosti 
ukazatele mezivýkazové, tj. ukazatele vzájemného vztahu 
rozvahy, výsledovky a peněžních toků 
ostatní 
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Způsob 
charakteristiky jevu 

extenzivní (objemové) - přinášejí informaci o rozsahu 
(objemu), tj. udávají kvantitu v přirozených jednotkách 
intenzivní (relativní) - charakterizují míru, v jaké jsou 
extenzivní ukazatele podnikem využívány, a ukazují, jak silně 
nebo rychle se tyto ukazatele mění 

Matematický způsob 
výpočtu 

absolutní - převzaté z údajů účetnictví 
rozdílové - vzniklé rozdílem dvou jiných ukazatelů 
poměrové - vzniklé poměrem (podílem) dvou ukazatelů 
procentní - poměr vyjádřený v % 

Čas (okamžik nebo 
interval) 

ukazatele stavové - udávají stav k určitému okamžiku (např. 
položky rozvahy) 
ukazatele tokové - udávají vývoj v určitém časovém intervalu 
(např. položky výsledovky, peněžní tok) 

 

2.1.1 Analýza stavových ukazatelů 

Tato metoda vychází ze sledování údajů obsažených přímo v účetnictví. Zjišťují se 

absolutní hodnoty ukazatelů v čase a jejich relativní změny (tzv. technika procentního 

rozboru). V rozvaze je nashromážděno největší množství informací, které dávají 

možnost dozvědět se o firmě celou řadu informací. Poskytuje věrný obraz ve třech 

základních oblastech. Informuje o majetkové situaci podniku, o zdrojích financování     

a o finanční situaci. 

Jedna ze základních metod je horizontální analýza (analýza trendu) stavových 

ukazatelů, která používá k rozboru řetězové a bazické indexy. Interpretace změn musí 

být prováděna komplexně a důsledně, je třeba brát v úvahu jak změny absolutní, tak 

relativní. Při vyhodnocování situace se nesmí zapomenout na změny a vývoj 

ekonomických podmínek prostředí, jako jsou např. změny v daňové soustavě, změny 

cen materiálu, změny preferencí zákazníků, změny na trhu kapitálu, mezinárodní vlivy, 

či změny v domácí politické situaci. 

Při tvorbě horizontální analýzy je nutný dostatečně dlouhý časový řád, čímž se 

eliminuje nepřesnost interpretace výsledků na minimum. Důležité je také zahrnout do 

hodnocení prostředí, ve kterém firma funguje a její budoucí záměry. Analýza trendu 

poměřuje pak minulé hodnoty ukazatelů s plánovanými budoucími hodnotami 

a hodnotíme dosažitelnost požadovaného stavu. 

Absolutní změna = U t – U t-1 = ∆ U t   

Relativní změna = 
  – 

  
 = 

∆   
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 Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok.  

Vertikální analýza (analýza struktury, či procentní rozbor) slouží k posouzení významu 

dílčích složek a jejich složení vybraného souhrnného absolutního ukazatele. Bývá 

využívána zejména při analýze aktiv a pasiv podniku, čímž nám prozradí, jaké 

prostředky jsou nutné pro výrobu a ostatní činnosti podniku a jak jsou tyto prostředky 

financovány. Struktura aktiv a pasiv významným způsobem ovlivňuje ekonomickou 

stabilitu firmy, především její solventnost a likviditu. Procentní rozbor zkoumá majetek 

firmy a zdroje, kterými je tento majetek krytý. 

Aplikace této metody usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím 

a ve své podstatě usnadňuje komparaci analyzovaného podniku s jinými firmami 

v tomtéž oboru podnikání.      

Podíl na celku (obecný vzorec) = 
 

 ∑  
  

Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑ U i je velikost absolutního ukazatele. (Dluhošová, 

2008)   

2.1.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. 

Do rozdílových ukazatelů patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čisté 

peněžně-pohledávkové finanční fondy. Rozdílové ukazatele slouží především k analýze 

a řízení likvidity podniku. Tyto ukazatele se označují také jako fondy finančních 

prostředků nebo finanční fondy. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je typickým představitelem rozdílového ukazatele.  

Vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými 

krátkodobými závazky (CKkr) splatnými do 1 roku. Tyto krátkodobé závazky mohou 

mít splatnost v rozmezí 3-12 měsíců. Tento ukazatel bezprostředně souvisí s běžným, 

krátkodobým financováním (tedy financováním oběžného majetku). Řízení pracovního 

kapitálu zahrnuje určení optimální výše každé položky oběžných aktiv a stanovení 

jejich celkové (potřebné) sumy a také výběr vhodného způsobu financování oběžných 

aktiv.  



 

 

obr 2-1 Čistý pracovní kapitál z

 

Čím větší má podnik Č

schopnost je však také ovlivn

Vypovídací schopnost Č

nevymahatelné nebo obtížn

vysoké zásoby materiálu.

Při hodnocení úrovně Č

Především se musíme zaměř

měl teoreticky krýt pomocí 

zásob. Ale jak již bylo ř č

spojeny vyšší náklady. Proto se firmy v

nejvíce krátkodobými zdroji a snížit tak hodnotu 

ohrožovat likviditu podniku.
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istý pracovní kapitál z pozice aktiv (vlastní zpracování podle Kovanicové, 1995)

tší má podnik ČPK, tím lépe by měl být schopen splácet své závazky. Tato 

schopnost je však také ovlivněna strukturou OA a jejich schopností mě

Vypovídací schopnost ČPK může být některými vlivy snížena. Jde p

nevymahatelné nebo obtížně vymahatelné pohledávky, neprodejné zásoby a

vysoké zásoby materiálu. 

ě ČPK je vhodné provést rozbor struktury OA, jejich likvidity. 

edevším se musíme zaměřit na pohledávky - jejich ocenění a dobu obratu. Podnik by 

l teoreticky krýt pomocí ČPK trvalou část OA ⇒ ČPK by se mě

zásob. Ale jak již bylo řečeno, ČPK je tvořen dlouhodobými zdroji, se kterými jsou 

spojeny vyšší náklady. Proto se firmy většinou snaží financovat ob

nejvíce krátkodobými zdroji a snížit tak hodnotu ČPK. Takovéto financov

ohrožovat likviditu podniku. (Kovanicová, 1995)  

 

pozice aktiv (vlastní zpracování podle Kovanicové, 1995) 

plácet své závazky. Tato 

na strukturou OA a jejich schopností měnit se v peníze. 

kterými vlivy snížena. Jde především o 

 vymahatelné pohledávky, neprodejné zásoby a příliš 

PK je vhodné provést rozbor struktury OA, jejich likvidity. 

ění a dobu obratu. Podnik by 

e měl rovnat hodnotě 

en dlouhodobými zdroji, se kterými jsou 

tšinou snaží financovat oběžná aktiva co 

PK. Takovéto financování však může 



 

 

     

obr 2-2 Čistý pracovní kapitál z pozice pasiv

                   

Čisté pohotové prostředky 

analýze a řízení finanč

chápeme jako rozdíl mezi souhrnem ur

straně a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv na stran

je to rozdíl mezi pohotovými pen

Tento fond se nazývá také 

Používá se pro vyjádření okamžité likvidity.

O nejvyšší stupeň likvidity se jedná, zahrneme

a peníze na běžných účtech. V

peněžní prostředky řadí i jejich 

papíry, termínované vklady s

a jsou snadno přeměnitelné na peníze

Čistý peněžně-pohledávkový

mezi předchozími dvě

ze kterých jsou vyloučeny zásoby, a krátkodobými závazky.

Fondy finančních prostř

ukazatele při výpočtu vyluč

pohledávky, poté se odeč

peněžně-pohledávkový finan
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istý pracovní kapitál z pozice pasiv (vlastní zpracování dle Kovanicové, 1995)

ředky - finanční fondy jsou tzv. rozdílové ukazatele sloužící 

ízení finanční situace podniku (se zaměřením na jeho likviditu). Fond 

chápeme jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv na jedné 

čitých položek krátkodobých pasiv na straně druhé. P

rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

Tento fond se nazývá také čisté pohotové prostředky (nebo také peně

ření okamžité likvidity. Může dosahovat různých úrovní likvidity. 

ň likvidity se jedná, zahrneme-li do peněžních prostř

ěžných účtech. V některých méně přísných případech se mezi pohotové 

řadí i jejich peněžní ekvivalenty (směnky, šeky, krátkodobé cenné 

nované vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců), které fungují na trhu 

ř ěnitelné na peníze. 

pohledávkový finanční fond (čistý peněžní majetek) je j

edchozími dvěma ukazateli. Představuje rozdíl mezi ob

čeny zásoby, a krátkodobými závazky. 

ních prostředků jsou konstruované na peněžně-pohledávkové bázi. Tyto 

čtu vylučují z oběžných aktiv zásoby a nelikvidní (nap

odečtou krátkodobé závazky a zbude nám ukazat

pohledávkový finanční fond. (Kovanicová, 1995)  

 

(vlastní zpracování dle Kovanicové, 1995) 

ní fondy jsou tzv. rozdílové ukazatele sloužící 

ením na jeho likviditu). Fond 

itých položek krátkodobých aktiv na jedné 

ě druhé. Přísněji řečeno 

ě splatnými závazky. 

ebo také peněžní finanční fond). 

ůzných úrovní likvidity. 

žních prostředků jen hotovost 

řípadech se mezi pohotové 

nky, šeky, krátkodobé cenné 

, které fungují na trhu 

žní majetek) je jakýsi přechod 

rozdíl mezi oběžnými aktivy, 

pohledávkové bázi. Tyto 

žných aktiv zásoby a nelikvidní (např. dlouhodobé) 

de nám ukazatel nazývaný 
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Tokové ukazatele informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady. Nefinanční ukazatele jsou nezbytnou součástí analýzy, přičemž se u nich 

nevychází z údajů získaných ze základních účetních výkazů, ale spíš z údajů 

vnitropodnikového účetnictví a evidence. Do této kategorie bychom mohli zařadit počet 

zaměstnanců, množství výrobků či zásob v naturálních jednotkách, spotřebu energie, 

produktivitu práce. Nefinanční ukazatele pomáhají zpřesňovat ukazatele finanční. 

(Růčková, 2007) 

2.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza intenzivních ukazatelů (poměrová analýza) patří k nejpoužívanějším metodám 

finanční analýzy. Poměrový ukazatel charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma 

položkami účetních výkazů pomocí jejich poměru. Mezi porovnávanými položkami 

musí existovat vzájemná souvislost, abychom pak snadně a smysluplně mohli ukazatel 

interpretovat. Do poměrových ukazatelů patří ukazatele rentability, ukazatele aktivity, 

ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity a ukazatele kapitálového trhu. (Kovanicová, 

1995)   

Poslední skupinu, ne však významem, tvoří ukazatele cash flow. Tyto ukazatel 

zpřesňují nahlížení na finanční situaci firmy, neboť pracují s reálnými finančními toky, 

nikoliv pouze s pohybem výnosů a nákladů. Zpravidla zpracovávají část peněžních 

prostředků, která vznikla v provozní oblasti. 

Ukazatel rentability (profitability ratios) 

Ukazatel rentability (též výnosnost či ziskovost vloženého kapitálu), je měřítkem 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Úhrn vložených prostředků (rentabilita aktiv) ROA je klíčová veličina pro 

posuzování úspěšnosti podnikání. Poměřuje zisk s celkovými aktivy, hodnotí 

efektivnost využívání prostředků bez ohledu na původ kapitálu. Čistý zisk (EBIT)2 je 

pouze částí výsledného efektu, druhou část tvoří efekt zhodnocení cizího kapitálu. 

(Kovanicová, 1995), (Kislingerová, 2005) 

                                                 
2 EBIT je celkovým vyjádřením schopnosti podniku, přináší určitý efekt bez ohledu na způsob 
financování a platné sazby daní. 
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ROA rentabilita celkových vložených aktiv3 (return on assets) 

ROA = 
EBIT

A
 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv odráží celkovou výnosnost (poměřuje 

zisk) kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti 

financovány.  

V čitateli se mohou vyskytnout různé modifikace zisku, EBIT měří hrubou produkční 

sílu aktiv firmy před zaplacením daní a úroků. Tento ukazatel je vhodný při 

porovnávání firem s rozdílnými podmínkami zdanění a rozdílnou kapitálovou 

strukturou. 

Pokud bychom chtěli, aby ukazatel měřil vložené prostředky nejen se ziskem, ale i s 

úroky, které vyplácíme věřitelům, dosadíme do čitatele čistý zisk po zdanění zvýšený o 

zdaněné úroky. 

ROA = 
ú  (  ě)

 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. 

Úroveň je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. 

ROE rentabilita vlastního kapitálu (return on common equity) 

ROE =  

Tímto ukazatelem zjišťují vlastníci (akcionáři, společníci, podílníci a další investoři), 

jaký přináší jimi investovaný kapitál výnos a zda tento výnos odpovídá investičnímu 

riziku. Pro investory je důležité, aby výnosnost vlastního kapitálu byla vyšší než 

úrokové sazby při jiné formě investování (např. obligace, termínované vklady). 

 

ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 
(return on capital employed) 

ROCE = 
 ú

  
 

                                                 
3 označuje se také jako "míra výnosu na aktiva" 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Tento 

ukazatel dává do poměru výnosy investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro 

věřitele) a dlouhodobé zdroje. ROCE slouží k prostorovému srovnání firem, především 

monopolních společností s přirozeným monopolem jako jsou vodárny, elektrárny apod. 

 

ROS rentabilita tržeb (return on sales) 

ROS =  

Rentabilita tržeb ROS slouží pro srovnání v čase a v mezipodnikovém porovnání. Do 

čitatele můžeme dosadit např. zisk před zdaněním. Pokud ale chceme ukazatel použít 

pro srovnání různých firem, je potřeba vyloučit vliv rozdílné kapitálové struktury a 

použít EBIT. 

PMOS zisková marže, ziskové rozpětí (profit margin on sales) 

PMOS =  

Zisková marže vyjadřuje zisk na 1 korunu obratu (v haléřích). Jedná se o modifikaci 

předchozího ukazatele ROS, v čitateli se ale používá výhradně čistý zisk po zdanění. 

Pokud je hodnota tohoto ukazatele menší, než oborový průměr, z čehož vyplývá, že 

náklady firmy jsou příliš vysoké nebo cena výrobků je příliš nízká. 

1-ROS - nákladovost tržeb 

1 – ROS = 1 -  =  

Náklady jsou zde vyjádřeny jako tržby snížené o zisk, nákladovost tržeb můžeme 

počítat ale i přímo jako podíl nákladů a tržeb. 

Hodnoty ukazatele rentability lze zobecnit, že čím je vyšší jeho hodnota, tím lepší 

výsledky hospodaření podnik dosahuje. Ke zvýšení absolutní částky zisku lze dojít 

nejen snižováním nákladů, ale také zvyšováním odbytu.  

Ukazatel nákladovosti = 1 – ROS  

Ukazatele rentability poměřují celkový zisk s výší podnikových zdrojů, jichž bylo užito 

k jeho dosažení. Tento ukazatel se obvykle označuje jako ukazatel rentability vloženého 
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kapitálu – ROI a vypočítá se poměrem zisku a vloženého kapitálu. Jelikož vložený 

kapitál jde definovat mnoha způsoby, jsou stanoveny tři základní modifikace (rentabilita 

aktiv, rentabilita vloženého kapitálu a rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu). 

(Kovanicová, 1995)  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se snaží změřit, jak úspěšně vedení podniku využívá aktiva. U těchto 

ukazatelů je důležité hodnotit jejich stav či vývoj vždy ke vztahu k odvětví, ve kterém 

podnik působí z důvodu kalkulování aktiv na různých úrovních. Ukazatel poměřuje 

většinou tokovou veličinu (tržby) ke stavové veličině (aktiva), ukazatel se vyjadřuje 

dobou obratu a obrátkovostí (rychlostí obratu). (Eva Kislingerová, 2005) 

Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Obrat celkových aktiv (počet obratů / rok) = 
č í  

 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. 

Tento ukazatel je nejčastěji využíván pro mezipodnikové srovnání4. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. Obrácená hodnota 

ukazatele obratu vyjadřuje dobu obratu. (Dluhošová, 2008) 

Relativní vázanost stálých aktiv (turnover of fixed assets ratio) 

Relativní vázanost stálých aktiv = 
č í 

 

Stejně jako u předchozího ukazatele platí, že čím je hodnota nižší, tím lépe. Pokud 

ovšem počítáme se zůstatkovými cenami stálých aktiv, zlepšuje se hodnota ukazatele 

každým rokem sama od sebe. Na tento ukazatel má pak také vliv způsob odepisování a 

fakt, že aktiva jsou oceněna historickými cenami, kde není zde zohledněna inflace. Tím 

jsou aktiva podhodnocena a firma může vykazovat vyšší výrobní efektivnost 

automaticky. 

Doba obratu zásob (inventory turnover) 

Doba obratu zásob = 
ů ě á 

ů ě é í 
 

                                                 
4 Základem je srovnávání ukazatelů dané firmy se stejnými ukazateli jiných firem za určité časové 
období. 
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Udává počet dnů, kdy jsou zásoby vázány ve firmě do doby jejich spotřeby či prodeje. 

Průměrnou zásobu vyjádříme jako průměr hodnot zásob na konci běžného a minulého 

období. Tento ukazatel můžeme vypočítat i zvlášť pro jednotlivé druhy zásob, např. pro 

zboží je to poměr průměrné zásoby zboží a průměrných denních nákladů na prodané 

zboží.  

Ukazatel doby obratu zásob charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Tímto 

ukazatelem lze změřit dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob. 

(Kovanicová, 1995), (Dluhošová, 2008) 

Doba obratu aktiv = 
ů ě é í 

 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám. Čím kratší je doba obratu, tím lépe. (Dluhošová, 2008)  

Doba obratu pohledávek (average collection period)5 

Doba obratu pohledávek = 
/

 

Výsledkem je počet dnů, po které je tržba zadržena v pohledávkách. V čitateli počítáme 

s průměrnou hodnotou pohledávek (průměr stavu na konci běžného a minulého období). 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak 

dlouho jsou průměrně placeny faktury. (Dluhošová, 2008) 

Doba obratu závazků (payables turnover ratio)6 

Doba obratu závazků = 
/

 

Jedná se o obdobu ukazatele doby obratu pohledávek. Ukazatel doby obratu závazků 

vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr, tzv. platební disciplína 

podniku vůči dodavatelům. Ukazatel nám říká, jak dlouho trvá firmě zaplacení faktur. 

Do čitatele dosazujeme průměrnou hodnotu závazků. 

 

 

 

 

                                                 
5 označuje se také jako "průměrná doba splatnosti pohledávek" 
6 označuje se také jako "průměrná doba odkladu plateb" nebo "doba provozního úvěru" 
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Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování, 

dlouhodobým fungováním firmy a její schopností plnit své závazky. K hodnocení 

finanční stability se používá několik ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny 

z vertikální analýzy rozvahy a vycházejí z rozboru vzájemných vztahů mezi položkami 

dluhů, vlastního kapitálu a aktivity. Finanční stabilita firmy se sníží s rostoucím 

poměrem mezi dluhy a účetní hodnotou majetku. 

Ukazatel zadluženosti vyjadřuje závislost podniku na cizích zdrojích v porovnání se 

zdroji vlastními. Čím je firma více zadlužená, tím je finanční páka7 a ukazatel vyšší. 

(Copyright, 2007)  

Celková zadluženost (debt ratio)8 

Celková zadluženost =  

Tento základní ukazatel vyjadřuje celkovou zadluženost (finanční závislost) firmy. 

Obecně platí, že čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. 

Věřitelé firmy mají větší jistotu splacení závazku, pokud je hodnota tohoto ukazatele 

nízká. Pro firmu samotnou je ale výhodnější vyšší hodnota tohoto ukazatele, protože 

cizí kapitál je levnější než vlastní. V každé dobře fungující firmě může i přispívat 

k rentabilitě vlastního kapitálu.  

Koeficient samofinancování (equity ratio)9 

Koeficient vlastního kapitálu =  

Tento ukazatel doplňuje ukazatel věřitelského rizika. Vyjadřuje finanční nezávislost 

firmy. Znázorňuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. 

Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro 

hodnocení celkové finanční situace. Návaznost na ukazatele rentability je však také 

důležitá. Součet ukazatele vlastnického rizika a celkové zadluženosti je roven 100%, 

resp. 1. 

Zadluženost vlastního kapitálu (debt to equity ratio)10 

                                                 
7 Zvyšování rentability vlastního kapitálu pomocí cizího kapitálu 
8 označuje se také jako "koeficient napjatosti", "dluh na aktiva" či "ukazatel věřitelského rizika" 
9 označuje se také jako "vybavenost vlastním kapitálem" nebo "finanční nezávislost", “ukazatel 
vlastnického rizika“ či kvóta vlastního kapitálu“ 
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Koeficient zadluženosti =  

Ukazatel stejně jako ukazatel celkové zadluženosti roste, pokud roste podíl cizího 

kapitálu ve zdrojích společnosti. Převrácená hodnota tohoto ukazatele se označuje jako 

míra finanční samostatnosti firmy. Tento ukazatel věřitelského rizika zahrnuje veškeré 

dluhy podniku. 

Úrokové krytí (interest coverage) 

Úrokové krytí = 
ú

 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím lépe. Vyjadřuje schopnost podniku splácet přijaté úvěry, či přijímat úvěry 

nové. Za přijatelný výsledek považuje některá literatura hodnotu 5. Pokud bychom do 

vzorce dosadili poměrnou část zisku, která byla vyprodukována cizím kapitálem, 

výsledek by měl být roven nebo větší než 1. Převrácená hodnota tohoto ukazatele se 

nazývá úrokové zatížení a slouží k hodnocení výnosnosti. Ukazatel úrokového krytí 

sledují banky pří poskytování úvěrů. Ukazuje, kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku. 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost =  

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jaké procento z celkových aktiv podniku je kryto 

dlouhodobými cizími zdroji (dlouhodobé závazky, rezervy, úvěry). 

Krátkodobá zadluženost 

Krátkodobá zadluženost =  

Běžná zadluženost funguje na stejném principu jako dlouhodobá zadluženost. Říká 

nám, jaká část majetku podniku je kryta krátkodobými cizími zdroji. 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Dlouhodobé krytí aktiv =  

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část aktiv firmy je kryta dlouhodobým cizím kapitálem. 

                                                                                                                                               
10 označuje se také jako "míra zadluženosti" nebo "koeficien zadluženosti"  
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Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv =  

Ukazatel vyjadřuje, jak je stálá část majetku firmy kryta dlouhodobými zdroji. 

Optimální hodnota ukazatele je rovna 1. Pokud je jeho hodnota vyšší, znamená to, že 

podnik je překapitalizován, tzn. má více dlouhodobých zdrojů, než potřebuje.  

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem =  

Ukazatel slouží stejně jako ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv k hodnocení 

stability firmy. 

Podíl čistého pracovního kapitálu na majetku 

Podíl ČPK z majetku = 
Č

 

Tento ukazatel říká, jaká část majetku firmy je kryta. ČÍM????? 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity představují vyjadření vlastnosti dané složky majetku rychle a bez 

velké hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost.  

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Okamžitá likvidita = 
 –   

ž ě é á
 

Okamžitá likvidita (tzv. likvidita prvního stupně) vyjadřuje nejužší vymezení likvidity. 

Ukazuje schopnost firmy splatit své právě splatné závazky. Vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy (oběžná aktiva). Pohotové platební prostředky 

představují sumu peněz na běžném účtu, jiných účtech či pokladně, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry. Pro okamžitou likviditu platí dopopručovaná hodnota 

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

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

obchodu jsou hodnoty ještě nižší, a to 0,2, která však býva označována za kritickou 

hodnotu.  
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Pohotová likvidita (quick ratio)11 

Pohotová likvidita =  

Pohotová likvidita (tzv. likvidita druhého stupně). Pro tuto likviditu platí, že čitatel by 

měl být stejný jako jmenovatel (1:1 popř. 1,5:1). Když bude tedy poměr 1:1,podnik 

nebude muset prodat své zásoby na pokrytí svých závazků. Vyšší hodnota ukazatele 

bude příznívější pro věřitele, nebude však příznivá z pohledu vedení podniku. 

Běžná likvidita (current ratio)12 

Běžná likvidita =  

Běžná likvidita (tzv. likvidita třetího stupně) ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby v daném okamžiku proměnil svá veškerá oběžná aktiva na peněžní 

hotovost. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele 

v rozmezí 1,5 – 2,5. 

2.2 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jejich 

vypovídací schopnost je však nižší a jsou vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání 

řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad pro další hodnocení. 

2.2.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové rozklady ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel. Cílem pyramidových soustav je na jedné straně popsání vzájemné 

závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování složitých vnitřních 

vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé 

vazbě. 

Poprvé byl použit pyramidový rozklad v chemické společnosti Du Punt de Nomeurs a 

dodnes zůstává nejtypičtějším pyramidovým rozkladem právě Du Puntův rozklad. 

                                                 
11 označuje se také jako "acid test", "rychlý test" nebo "test kyselinou" 
12 označuje se také jako "celková likvidita", "mobilita" nebo "běžná míra" 
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zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení 

jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele. (Růčková, 2007)

Du Pont rozklad (vlastní zpracování dle Růčkové, 2007) 

čelově vybraných ukazatelů 

č ě vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní modely. Není 

íci, že by mezi těmito dvěma skupinami existovala striktně vymezená hranice, 

 skupiny modelů si kladou za cíl přiřadit firmě jednu jedinou 

charakteristiku, na základě níž posuzují finanční zdraví firmy. Rozdíl mezi nimi 

tom, k jakému účelu byly vytvořeny. 

Bankrotní modely mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné dob

ohrožena bankrotem. Vychází se totiž z faktu, že každá firma, která je ohrožena 

čitý čas před touto událostí, vykazuje symptomy, které jsou pro 

ěm nejčastějším symptomům patří problémy s

istého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.

iny patří: Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, model „IN“ Index 

je typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení finan

propočtů globálních indexů. Výpočet je stanoven sou

en na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení 

ůčková, 2007) 

 

í bonitní a bankrotní modely. Není 

ma skupinami existovala striktně vymezená hranice, 

ě jednu jedinou číselnou 

ní zdraví firmy. Rozdíl mezi nimi 

dohledné době firma 

faktu, že každá firma, která je ohrožena 

symptomy, které jsou pro 

s běžnou likviditou, 

rentabilitou celkového vloženého kapitálu. 

v model, model „IN“ Index 

íkladem souhrnného indexu hodnocení finančního zdraví 

et je stanoven součtem pěti 



 

26 
 

běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž nejvyšší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

Hodnota Altmanova modelu: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5 

kde: X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

X2 = zisk po zdanění / aktiva celkem 

X3 = zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje 

X5 = tržby / aktiva celkem 

Hodnocení Altmanova modelu: 

Z < 1,81  firmě hrozí výrazné finanční problémy 

1,81 < Z < 2,99 tzv. šedá zóna  

Z > 2,99  finanční situace je uspokojivá 

 

Není-li společnost veřejně obchodovatelná na burze, odlišuje se Altmanův index v 

parametru X4. V čitateli se místo tržní hodnoty vlastního kapitálu podniků, s jejichž 

akciemi se neobchodovalo na burze, vyskytuje účetní hodnota základního kapitálu.  

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Hodnocení modifikovaného Altmanova modelu: 

Z < 1,2  firmě hrozí vážné finanční problémy 

1,2 < Z < 2,9 tzv. šedá zóna  

Z > 2,9  finanční situace je uspokojivá 

 

Tafflerův bankrotní model sleduje riziko bankrotu společnosti. Uxistuje v základním a 

v modifikovaném tvaru. Obě verze využívají 4 poměrové ukazatele. 

Základní tvar Tafflerova modelu: 

ZT(z)  = 0,53 x EBT/CZkr + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x CZkr/A + 0,16 x (FM – KD)/PN 

Hodnocení Tafflerova modelu: 

Z < 0  velká pravděpodobnost bankrotu firmy 

Z > 0 malá pravděpodobnost bankrotu firmy 
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Modifikovaný tvar Tafflerova modelu:  

ZT(z)  = 0,53 x EBT/KD + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x KD/CA + 0,16 x T/CA 

Z = 0,53 x1 + 0,13 x2 + 0,18 x3 + 0,16 x4 

kde: x1 = zisk před zdaněním/krátkodobé dluhy 

        x2 = oběžná aktiva/cizí kapitál 

        x3 = krátkodobé závazky/aktiva 

        x4 = tržby/aktiva 

Hodnocení modifikovaného Tafflerova modelu: 

Z > 0,3  nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

0,2 < Z < 0,3 tzv. šedá zóna  

Z < 0,2  vysoká pravděpodobnost bankrotu 

 

Model „IN“ Index důvěryhodnosti  

Tento index byl vypracován manžely Neumaierovými a byl vytvořen speciálně pro 

české podniky. Index byl vytvořen na základě analýzy 24 významných matematicko-

statistických modelů hodnocení firem a na základě praktických zkušeností z více než 

jednoho tisíce českých firem. V indexu je zohledněna odlišnost českých výkazů od 

mezinárodních, a také současná ekonomická situace v České republice. (Růčková, 

2007) 

Hodnota indexu se vypočítá podle následující rovnice: 

IN = 
T

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
V ****** 654321 −

+

++++   

Váhy V1 - V6 vyjadřují podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele   

(tj. vážený průměr hodnot tohoto ukazatele v jednotlivých odvětvích podle třídění 

OKEČ). Významnost jednotlivých ukazatelů byla získána na základě analýzy 

empiricko-induktivních ukazatelových systémů, určuje se podle četnosti výskytu 

ukazatele. Hodnoty vah pro jednotlivé odvětví ekonomiky uvádí příloha č. 6. 

Hodnocení výsledků IN: 

IN > 2  podnik s dobrým finančním zdravím  

1 < IN < 2 podnik s potencionálními finančními problémy 

IN < 1  podnik s finanční neduživostí 
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Vzhledem k tomu, že některé podniky mohou působit v různých odvětvích ekonomiky 

zároveň, byla vytvořena i zjednodušená verze indexu IN, která slouží k rychlému 

určení, zda firma tvoří či netvoří hodnotu. Index má následující tvar: 

IN = 
KCZ

OA

A

V

A

EBIT

CZ

A
*015,0*481,0*573,4*017,0 +++−  

Tuto zjednodušenou verzi se doporučuje používat, pokud nemůžeme pracovat s tržní 

hodnotou akcií vzhledem k její nízké vypovídací schopnosti nebo pokud nemůžeme 

určit náklady na vlastní kapitál. 

Výslednou hodnotu indexu lze pak interpretovat následovně: 

IN > 2,070  firma vytváří hodnotu 

1,420 < IN < 2,070 firma spíše tvoří hodnotu 

1,089 < IN < 1,420  nelze určit, zda firma tvoří hodnotu 

0,684 < IN < 1,089 firma spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684 ………………… firma netvoří hodnotu 

 

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. Do této skupiny patří: Soustava bilančních analýz podle 

Rudolfa Douchy, Tamariho model, Kralickův Quicktest, Modifikovaný Quicktest. 

(Růčková, 2007) 

Kralickův Quicktest 

Kralickův rychlý test se skládá ze soustavy 4 rovnic, na základě nichž pak hodnotíme 

situaci podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy a druhé dvě rovnice 

hodnotí výnosnost situace firmy. 

Jedná se o ukazatele: 

R1 vlastní kapitál/aktiva 

R2 cizí zdroje-peníze-účty u banky/provozní CF 

R3 EBIT/aktiva celkem 

R4 provozní cash flow/výkony 

 



 

29 
 

V tabulce č. 2-2 se výsledná známka stanovuje jako prostý aritmetický průměr z 

výsledných známek jednotlivých ukazatelů. 

2-2 Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů (vlastní zpracování dle Kislingerové) 

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

R1 > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

R2 < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

R3 > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

R4 > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 

Výsledkům, které se vypočítají, se také mohou přiřazovat hodnoty bodové dle tabulky, 

kterou uvádí (Růčková, 2007).  

2-3 Bodování výsledků kralického Quicktestu (vlastní zpracování dle Růčkové, 2007) 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 - 5 5 - 12 > 12 let > 30 let 

R3 > 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 > 0 0 – 0,05 0,05 – 0, 8 0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Hodnocení firmy se pak provádí ve třech krocích. R1 + R2 dělený 2, R3 + R4 dělený 2 

a konečné hodnocení situace jako celku – součet bodové hodnoty finanční stability a 

výnosové situace dělený 2. 
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3  Charakteristika firmy  

CODACO ELECTRONIC s. r. o. je výrobcem elektronických řídících a komunikačních 

systémů. Výrobky nacházejí uplatnění v oboru průmyslových a spotřebních řídicích 

systémů, v oboru komunikačních systémů ve zdravotnictví a sociálních službách, ve 

všech odvětvích průmyslu a služeb, kde je zapotřebí řídících a komunikačních systémů.  

Firma má sídlo ve Valašském Meziříčí, počtem zaměstnanců se řadí mezi malé firmy. 

3.1 Představení společnosti 

Firma Codaco Electronic vznikla v roce 1993 jako sdružení fyzických osob. V roce 

1997 se firma transformovala na veřejnou obchodní společnost s obchodním jménem 

Codaco Electronic v.o.s. V současné době, po transformaci v roce 2005, má firma 

obchodní název Codaco Electronic s.r.o. 

Všichni zakládající členové jsou jednateli firmy a tvoří statutární orgán. Zakládající 

členové, jejich vklad a obchodní podíl jsou uvedeny v tabulce. 

Tab. 3-1 Přehled zakládajících členů (vlastní zpracování dle obchodního rejstříku) 

Zakládající členové Vklad Obchodní podíl 

Daniel Nachtigal 70 000,- Kč 1/3 

Petr Odložilík 70 000,- Kč 1/3 

Richard Piškula 70 000,- Kč 1/3 

 

3.2 Popis činnosti  

Hlavními oblastmi činnosti jsou: 

 vývoj a výroba komunikačních systémů pro zdravotnictví 

 vývoj a výroba speciálních aplikací a řídicích systémů pro jednoúčelová zařízení 

 zakázkové osazování a pájení desek s plošnými spoji klasickou a SMT 

technologií. 

Díky mnohaletým zkušenostem využívání nejnovějších technologických trendů a 

důkladné analýze služeb jejich zákazníků mohou nabídnout ta nejlepší řešení, která 

splňují náročné požadavky komunikace v moderních zdravotnických zařízeních. 

(Electronic, 2008) 
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Zdroj: (Electronic, 2008) 

 

CODACO ELECTRONIC, s. r. o. – základní údaje o firmě: 

 Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, 

pod spisovou značkou C 28530 

 Sídlo podnikání: Valašské Meziříčí, Hemy 825, PSČ 75701 

 IČ: 25365312 

 DIČ: CZ25365312 

 Předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelské 

služby. 

 Kontaktní údaje:  

Web: www.codaco.cz 

E-mail: codaco@codaco.cz 

Telefon: +420 571 612 405 

Fax: +420 571 615 566 

 

Vedení společnosti se hlásí ke komplexní odpovědnosti za zajišťování jakosti v rámci 

veškeré činnosti společnosti a za vytváření a přidělování zdrojů na jejich zabezpečení. 

Při zajišťování veškeré výrobní a prodejní činnosti společnost dbá na efektivní 

využívání energií a surovin, klade důraz na recyklaci používaných materiálů, na 

ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

3.3  Systém řízení 

Ve společnosti CODACO ELECTRONIC, s. r. o. je systém řízení, zahrnující systém 

řízení jakosti, který je vytvořen, uplatňován, udržován a dokumentován v souladu 

s požadavky normy ISO 9001:2008 a platné legislativy. Do systému jsou postupně 
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implementovány prvky systému environmentálního managementu (EMS) a systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Procesy potřebné pro to, aby činnosti, dodávky a služby společnosti vyhovovaly 

potřebám a požadavkům zákazníka, procesy pro systém řízení managementu jakosti a 

pro jejich aplikaci v celé společnosti jsou identifikovány, řízeny a jejich posloupnost a 

vzájemné působení je znázorněno v mapě procesů. Přípustné vyloučení požadavků 

normy ISO 9001:2008 není uplatněno.  

Firemní procesy mají stanovené vlastníky odpovědné za procesy a jednotlivé činnosti 

procesů. Vlastníci své procesy řídí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. 

Procesy jsou dokumentovány v příručce jakosti. 

Efektivní fungování a řízení procesů je podporováno plánováním zdrojů a systémem 

vnitřní komunikace, který zabezpečuje dodání potřebné míry informací všem 

zaměstnancům na procesech zainteresovaných. Závazným shrnujícím dokumentem 

plánování tvorby zdrojů je finanční plán. 

Efektivnost vybraných, pro společnost a z pohledu jakosti významných procesů, je 

zajišťována vyhodnocováním tzv. metrik. Výsledky jsou analyzovány a předkládány 

vedení společnosti k přezkoumání v rámci pravidelného přezkoumání systému řízení. 

Na základě výsledků monitorování a měření efektivnosti procesů a analýz jsou 

přijímána opatření nutná k dosažení plánovaných hodnot a trendů pro zajištění 

neustálého zlepšování procesů. 

Hlavními procesy jsou nákup, vývoj, výroba, expedice a servis. 

Proces nákup je využíván pro zajištění materiálu a služeb potřebných na realizaci 

požadavku zákazníka definovaného schválenou objednávkou na dodání standardního 

produktu organizace, produktu vyrobeného organizací na zakázku nebo nového 

výrobku. Vstupem pro proces nákup jsou požadavky na nákup z expedičních příkazů, 

předběžného plánu, vnitřních objednávek a požadavky skladníků, které vznikají 

z kontroly stavu skladových zásob. Výstupem procesu nákup je objednaný produkt 

dodaný na stanovené místo.  

Proces vývoj je využíván pro vývoj nového produktu a zásadní změny produktu již 

vyráběného. Vstupem pro proces vývoj jsou požadavky zadavatele, obchodního útvaru, 
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na vznik nového nebo inovovaného produktu. Výstupem je uvolněná technika a výrobní 

dokumentace k novému nebo inovovaného výrobku a provedené požadavky zkoušky. 

3.4 Výroba a prodej 

Vstupem procesů výroby jsou schválené požadavky zákazníků zaznamenané 

v informačním systému společnosti jako expediční příkazy a vnitřní objednávky na 

výrobu a výstupem procesu jsou produkty (polotovary a hotové výrobky) uložené na 

příslušném skladě. Podle procesu výroba se realizují produkty standardně vyráběné i 

produkty ve výrobních etapách. 

Proces expedice završuje vyřízení objednávky příjmem produktů na sklad hotových 

výrobků, vlastní prodej hotových výrobků, fakturací a dodání produktů zákazníkovi. 

Vstupem procesu expedice a prodej jsou evidované požadavky zákazníka realizované 

v informačním systému firmy formou expedičních příkazů a výstupem jsou produkty 

realizované na požadavek zákazníka a dodané na stanovené místo v požadovaném čase. 

Servis je převážně realizován ve společnosti CODACO Electronic , s. r. o. a pokud to 

vyžaduje situace, pracovníci vývoje vyjíždějí k zákazníkům. Většina servisů probíhá 

v souladu s procesem 72P50 – Reklamace a opravy. Vstupem procesu jsou požadavky 

zákazníka, výstupem opravený nebo vyměněný produkt. 

Podpůrnými procesy jsou: plánování, řízení dokumentů a záznamů, řízení lidských 

zdrojů, reklamace a opravy, změna výrobku, infrastruktura, řízení monitorovaných a 

měřících zařízení, řízení neshody, monitorování a měření, interní audity, opatření 

k nápravě a preventivní opatření. 

Tab. 3-2 Procesy zajišťované z vnějších zdrojů (vlastní zpracování dle obchodního rejstříku) 

NÁZEV ODPOVĚDNOST ROZSAH A ZPŮSOB ŘÍZENÍ 
Potisk plastových dílů Vedoucí nákupu              Objednávka, výkres 

Dodací list 
Frézování dílů Vedoucí nákupu Objednávka, výkres 

Dodací list 
Krimpování konektorů Vedoucí nákupu Objednávka výkres 

Dodací list 
Metrologie Metrolog Objednávka, seznam 

měřidel 
Dodací list, kalibrační 
listy 
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3.5 Odpovědnost managementu 

Vedení společnosti klade důraz na jakost svých výrobků a všech činností, které stále 

zlepšuje pro zajištění co nejlepších vztahů se svými zákazníky, zajištění jejich 

spokojenosti a pro získání nových odběratelů. Jakosti je ve společnosti trvale přiřazena 

nejvyšší priorita.  

Společnost má majiteli stanovený základní strategický dokument „Závazek vedení 

společnosti“. Závazek vedení společnosti obsahuje vizi, firemní politiku a cíle 

společnosti, jejichž přijetím vyjadřuje vedení společnosti svůj závazek k rozvíjení a 

uplatňování sytému řízení na základě všech informací, požadavků zainteresovaných 

stran a podle zákonných předpisů.  

Vedení společnosti v pravidelných intervalech přezkoumává efektivnost, účinnost, 

vhodnost a přiměřenost systému řízení, zjištění vyhodnocuje, dle potřeby aktualizuje 

politiku společnosti a stanovuje nové firemní cíle. Zdroje potřebné pro plnění 

stanovených cílů jsou dle plánu zajišťovány. 

 S firemní politikou, firemními cíli a se stavem jejich plnění vedení pravidelně 

seznamuje zaměstnance společnosti a podle potřeby zainteresované strany. 

Vedení společnosti svou odpovědností, plněním požadavků, potřeb a očekávání 

zákazníků, zvyšováním výkonnosti společnosti, plněním stanovených ISO 9001:2008 a 

zajišťováním a přidělováním zdrojů zabezpečuje rozvoj systému řízení a jeho trvalé 

zlepšování. 

Zákazníkem se rozumí organizace nebo osoba, která přijímá produkt, zaměstnanec, 

majitelé společností, nebo jiné společnosti (stát, město apod.) 

Systém řízení zaručuje, že na základě poznání, pochopení a předvídání potřeb 

zákazníka, jsou všechny potřeby a očekávání zákazníků identifikovány, převedeny do 

požadavků a realizovatelné požadavky následně plněny. Těmito požadavky se rozumí 

v nejširším slova smyslu i požadavky zákonné a předpisové. 

Připomínky a zejména stížnosti zákazníků jsou zaznamenávány v informačním systému 

společnosti (záznam z jednání se zákazníkem) a rozčleněny do kategorií – nabídka, 

návrh, úkol, stížnost. Dále jsou projednávány na poradě vedení společnosti a následně 

mohou být zaevidovány jako neshody. Každý případ má přiřazeno evidenční číslo a 

zákazník je průběžně informován o řešení své připomínky. 
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Vize společnosti, firemní politika a firemní cíle, vytvořené s ohledem na požadavky 

zákazníků, jsou uplatňovány všemi zaměstnanci. O možnosti splnění svých požadavků 

jsou zákazníci vně společnosti informováni formou katalogových materiálů (prospektů), 

internetových stránek, účastí na výstavách a nabídkovou činností. 

Vize, firemní politiku a jejich interpretaci a firemní cíle stanovují majitelé společnosti. 

Vydávají ji písemně ve formě řízeného dokumentu Závazek vedení společnosti. Noví 

zaměstnanci jsou s tímto dokumentem seznamováni při vstupních školeních, následně 

všichni zaměstnanci při periodických školeních systému řízení a při změnách 

dokumentu. Povinností vedení společnosti je tento dokument zpřístupnit. 

Závazek vedení společnosti je přezkoumáván 1x ročně (tento interval byl zvolen 

s ohledem na podmínky, ve kterých společnost CODACO ELECTRONIC, s. r. o. 

působí). Zjistí-li se nemožnost naplnění závazku vedení, ve znění vypracovaném 

majiteli společnosti, provádí se jeho aktualizace. Návrh aktualizace vytváří vedení 

společnosti a schvaluje valná hromada. Za dodržování cílů vyplývajících ze Závazků 

vedení společnosti je odpovědný ředitel. 

Cíle společnosti vycházejí z firemní politiky. Cíle společnosti jsou součástí Závazků 

vedení společnosti. Jsou konkrétní, stanovené pro útvary společnosti, měřitelné, mají 

určeného řešitele a termín řešení. Hodnocení plnění firemních cílů se provádí čtvrtletně 

na poradách vedení a při přezkoumání systému řízení. 

Cílem plánování je určit a následně zajistit zdroje a postupy potřebné pro splnění 

požadavků na produkt, splnění stanovených trendů a hodnot. 

3.6 Management zdrojů 

Ve společnosti jsou definovány, plánovány, vytvářeny a poskytovány potřebné zdroje 

pro realizaci a řízení procesů, produktů a služeb zákazníkům a pro trvalé zlepšování 

systému řízení. Tyto zdroje jsou každoročně sumarizovány ve finančním plánu. 

3.6.1 Lidské zdroje 

Zaměstnancům je ve společnosti věnována patřičná pozornost. Společnost má vytvořen 

systém lidských zdrojů – v rámci tohoto systému jsou specifikovány požadavky, které 

kladou na zaměstnance jednotlivá pracovní místa, a to jak z hlediska kvalifikace, 

osobnostních předpokladů, pracovních podmínek, tak i z pohledu pravomocí a 
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zodpovědností, které přináleží zaměstnancům na pracovních místech. Popisy 

pracovních míst se revidují při každé organizační změně, minimálně však jednou ročně. 

3.6.2 Infrastruktura 

Společnost má vypracovány postupy pro zajištění bezpečného provozu budov, strojů a 

zařízení, včetně služebních vozidel. Tyto postupy jsou zpracovány s ohledem na 

zajištění shody s požadavky zákazníka na produkt. 

V rámci údržby a oprav budovy jsou prováděny předepsané revize. Běžné opravy a 

úklid je prováděn vyškolenými zaměstnanci společnosti, revize a složitější opravy jsou 

prováděny formou externích služeb. 

Pro zajištění svého výrobního programu má organizace k dispozici odpovídající 

strojový park a vhodná zařízení a přípravky. Odpovědní zaměstnanci sledují trendy ve 

vývoji a nabídce nových strojů a zařízení a podle požadavků na zvyšování kvality a 

kapacity navrhují nákup nových, resp. úpravy stávajících strojů a zařízení. 

Návrhy na nákup nových strojů a zařízení podávají vedoucí zaměstnanci odpovědní za 

jednotlivé oblasti působnosti společnosti řediteli, který je předkládá majitelům 

společnosti. Všechny stroje a zařízení jsou zařazeny do systému preventivní údržby tak, 

aby byly splněny pokyny dodavatelů pro preventivní údržbu strojů a zařízení a zákonná 

nařízení týkající se revizí. 

Společnost využívá tyto externí služby: telefon, internet, pošta, interní a externí audity, 

právní a ekonomické poradenství, účetnictví, revize a servis strojů a zařízení. 

Ve společnosti je věnována pozornost rozvoji a zlepšování pracovního prostředí. Je 

dbáno na ergonomii práce a tepelnou pohodu zaměstnanců. 

4 Finanční analýza podniku Codaco Electronic s.r.o. 

V rámci praktické aplikace jednotlivých metod finanční analýzy byla zvolena firma, 

která je výrobcem elektronických řídících a komunikačních systémů. Jedná se o firmu, 

která již osmnáct let působí na trhu, funguje a doposud nevykazovala žádné významné 

problémy. Jedná se o firmu menší velikosti s regionální, nadregionální i mezinárodní 

působnosti. Již šestým rokem podniká ve formě společnosti s ručením omezeným, proto 

nebude možné provádět analýzu ukazatelů kapitálového trhu. 
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4.1 Analýza stavových ukazatelů 

V rozvaze a výkazu zisku a ztrát firmy Codaco Electronic s.r.o. uvedených v příloze č. 2 

lze zjistit velké množství informací, na základě kterých získáme věrný obraz tří 

základních oblastí firmy. O majetkové situaci podniku, o zdrojích financování a o 

finanční situaci podniku.  

Analýza stavových ukazatelů byla sestavena pro vertikální i horizontální analýzy 

rozvahy a pro horizontální analýzu výkazu zisku a ztrát. Veškeré tyto struktury jsou 

uvedeny v přílohách bakalářské práce.   

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Při tvorbě horizontální analýzy byl zvolen čtyřletý časový řád. Čím bude tento řád delší, 

tím se eliminuje nepřesnost výsledků na minimum. Za velmi důležité je považováno 

také zařazení do hodnocení prostředí, ve kterém firma funguje a její budoucí záměry. 

Horizontální analýza této firmy ukazuje, o kolik % se změnily jednotlivé položky 

finančních výkazů v čase a o kolik % se změnily jednotlivé položky v čase.  

Procentuální vyjádření se považuje za vhodnější nejen v té chvíli, kdy chceme 

uskutečněný rozbor podrobit hlubšímu oborovému zkoumání, ale i proto, že procentní 

vyjádření umožňuje rychlejší orientaci v číslech.  

Rozvaha společnosti Codaco Electronic s. r. o. je uvedena v plném znění v příloze č. 1 a 

relativní změny rozvahových položek jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Co se týče celkových aktiv, tak výrazný nárůst byl zaznamenán v roce 2007 o 14,47%. 

V roce 2008 nastal mírný pokles celkových aktiv a to o -0,40 %. Následně meziročně 

opět mírně vzrostla celková aktiva. Oběžná aktiva v roce 2008 taktéž mírně poklesla o -

5,51%. Ze stálých aktiv nejmarkantnější pokles nastal v položce nedokončeného DHM 

a dlouhodobých pohledávek.  

Byl zaznamenán velký nárůst u stálých aktiv z roku 2006 o 46,28%.  Následující rok 

nastal největší pokles stálých aktiv, kdy klesl o 2,62%  souběžně s poklesem ukazatele 

celkových aktiv. V roce 2009 již opět stálá aktiva narostla o 8,77%. 

Položka zásob změnu o -9,22% z roku 2008 je hodnocena spíše pozitivně, neboť tímto 

firma nemusela pravděpodobně vázat finanční prostředky neefektivním způsobem. 

Naopak v roce 2009 zásoby stouply o 9,66%.  
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Pokles dlouhodobých pohledávek z roku 2008 lze vyložit dvojím způsobem. Buď v tom 

bude spatřeno pozitivum, které lze vysvětlit vylepšením platební morálky odběratelů 

firmy Codaco Electronic s. r. o. samozřejmě s přihlédnutím k ukazatelům aktivity. Také 

lze k tomuto ukazateli zaujmout negativní postoj, neboť se lze domnívat, že došlo 

k odlivu odběratelů. Ověření této skutečnosti je pro externího analytika poněkud 

komplikovanější. Po nahlédnutí do výkazu zisku a ztráty, kde se pro dané období 

nachází v položce tržby za prodej vlastních výrobků a služeb taktéž pokles o -8,54%, 

pak se může nabýt přesvědčení, že v daném období skutečně došlo k odlivu odběratelů. 

Mohlo však dojít i ke změně cenové hladiny. Počet výrobků se taktéž snížil v položce 

výrobky o -20,40% 

Ze stálých aktiv je zřejmá změna v položce nedokončený DNM, který vzrostl v roce 

2008 o 100 %. V následném meziroční klesá na ukazatel 52,7%. 

Dlouhodobý hmotný majetek vzrostl v roce 2006 o 43,57%, za rok zaznamenal největší 

změnu, kdy klesá o -8,81 % a v posledním analyzovaném roce opět mírně roste 

o 3,68%. Výkyv nastal i přesto, že nedocházelo k žádné změně pozemků, který zůstal 

konstantně beze změn v horizontální analýze rozvahy. Avšak v položce stavby došlo 

v roce 2007 k extrémnímu nárůstu o 1 269,73%, kdy se snížil nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek o 99,76%. 

U oběžných aktiv došlo k v roce 2006 k poklesu o -2,53 %, v roce 2007 je zaznamenán 

pokles ještě výraznější o -5,51%. Až v posledním analyzovaném roce se pokles 

proměnil v nárůst o 9,24%. Tento nárůst je způsoben nárůstem zásob o 9,24%, 

materiálu o 8,93%. Nejznatelnější nárůst oběžných aktiv je však v položce krátkodobé 

poskytnuté zálohy, které se navýšily o 597,5%. 

U zásob je velmi významná změna výrobků, které v roce 2006 narostly o 38,68 % a v 

následujícím roce poklesly o -20,40%.  

V roce 2007 významně klesla nedokončená výroba a polotovary o -47,42%. 

V následujícím roce se již pokles projevil hodnotou -24,37%. 

Výrobky mají značný pokles v roce 2008, kdy z předešlých 38,68% klesly na -20,40%. 

V následujícím roce opět stouply na 19,93%. 

U dlouhodobých pohledávek se setkáváme s významnou změnou v roce 20018, kdy 

poklesla o -100%, v ostatních letech byly hodnoty nulové.  
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Krátkodobé pohledávky v letech 2007 a 2008 klesaly o -6,55 % a -5,99%. 

V následujícím roce stouply o 3,47%. Tyto změny byly v roce 2007 a 2008 vyvolány 

změnami v pohledávkách z obchodních vztahů a v roce 2009 krátkodobými 

poskytnutými zálohami. 

Výrazná byla změna v daňových pohledávkách vůči státu, kdy byl nárůst o 27 000 Kč. 

Jak již bylo výše uvedeno, na celkových změnách v OA se v prvním analyzovaném 

mezidobí významně podílel také krátkodobý finanční majetek. Ten se ve sledovaném 

období v roce 2008 se navýšil o 123,35%, v následujícím roce klesl na 27,41% a pak 

opět vzrostl na hodnotu 71,47%.  

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U analýzy výkazu zisku a ztráty jsem svoji pozornost zaměřila jednak na všechny 

kategorie HV a na souměření tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb s výkonovou 

spotřebou. Při této analýze výkazu zisku a ztrát lze vyčíst, že firma ustoupila od 

obchodní činnosti. Tržby za prodej zboží dokonce poklesly v roce 2009 o 91,89 %. Ve 

výkonech tržby poklesly nejvýrazněji v roce 2008 o 8,18 %. V roce 2009 ale znovu 

vzrostly o 12,64 %.   

Dále byly nalezeny výrazné výkyvy ve změnách stavu zásob vlastní činnosti. V roce 

2007  227,20%, pak v následujícím roce dramatický pokles na -233,33% a v roce 2009 

opět nárůst na 130,82%. Tyto změny se obdobně projevily v objemu celkových výkonů, 

kdy v roce 2007 dosahovaly záporné hodnoty -8,18%. 

Další částí analýzy je spotřeba materiálu a energie. Zde nastal větší výkyv v rozmezí 

20,37%, přes -14,67%, až po opětovný návrat nad hranici 20%. U osobních nákladů lze 

vidět nejvýraznější nárůst v roce 2009.  Byl způsoben růstem mzdových nákladů o 

27,28%. V tomto roce také narostly náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění o  21,59% a sociální náklady o 20,19%. 

Zajímavý je i vývoj odpisů DHM a DNM V roce 2007 zaznamenaly nárůst o 118,88 %, 

v roce 2008 byl nárůst o 10,45% a v roce 2009 poklesly o 0,04%.  

Dalším výrazným faktorem ve výkazu zisku a ztrát jsou tržby z dlouhodobého majetku 

a materiálu, který roku 2009 poklesl o 33,32%. Ve vývoji provozního výsledku 



 

40 
 

hospodaření došlo roku 2008 k poklesu o -13,03% a roku 2009 již k menšímu, ale 

přesto poklesu o 2,44%.  

U finančního výsledku hospodaření je nejpatrnější dokonce záporný ukazatel -298,21% 

U této společnosti nemají velký význam nákladové úroky, kromě roku 2008 je totiž 

jejich hodnota vždy nižší než hodnota úroků výnosových. Ostatní finanční náklady se 

projevovaly se záporným ukazatelem ve stejných obdobích jako finanční výsledek 

hospodaření. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost má trend se stejnou polaritou jako provozní 

výsledek hospodaření. Celkový výsledek hospodaření za účetní období je po celou dobu 

záporný. V roce 2008 poklesl nejvýrazněji o -6,92%.  

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Základem pro sestavení procentní analýzy je procentní rozvaha, která je v plné verzi 

obsažena v příloze č. 3. Pro tuto analýzu je důležité, že je možné provádět v 

jednotlivých letech a sledovat tak vývoj. 

Rozbor majetkové struktury (strana aktiv) 

V letech 2006-2007 vzrostl objem stálých aktiv a vzrostl i jejich procentní podíl. V roce 

2008 mírně poklesl a v dalším roce zaznamenal nepatrný nárůst.  

Z hlediska majetkového je považována za nejvýznamnější složku pro menší firmu 

Codaco Electronic s. r. o. složka stálých aktiv dlouhodobého hmotného majetku. 

Považuje se za výnosné, že má investovány prostředky do položky dlouhodobého 

hmotného majetku, protože podle nich může dosáhnout vyšší výkonnosti. Jeho vývoj je 

obdobný vývoji stálých aktiv. V prvním analyzovaném roce největší položku v DHM 

představoval ukazatel nedokončený DHM jehož podíl rapidně poklesl v roce 2007 

z 24,73% na 0,05%. O rok později již neměl žádné procentuální zastoupení v procentní 

analýze firmy, kdy se podstatně navýšila položka stavby z 2,71% na 32,40%. Podíl 

pozemků přitom zůstal v daném časovém řádu téměř bez procentuálních změn. 

Ukazatel samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí se od začátku do konce 

sledovaného období se navýšil o 3,00%. 

Oběžná aktiva každým rokem nepatrně klesala, až v roce 2009 zaznamenala menší 

nárůst o 0,81% z roku předešlého. V rámci celého monitorovaného období však oběžná 

aktiva činila pokles o 11,30%. Nejvýznamnějšími složkami spadajícími do oběžných 
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aktiv byly pro firmu sestupně krátkodobé pohledávky, zásoby a materiál. Všechny 

ukazatele procentuálně v celém časovém rozpětí měly tendenci mírně klesat. 

Krátkodobé pohledávky od roku 2006 do roku 2009 klesly o 11,22%, zásoby ve 

sledovaném časovém údobí klesly, o 3,69% a materiál poklesl z 13,73% na 10,87%. 

Krátkodobý finanční majetek zaznamenal pozvolné navýšení v celém časovém řádu 

o 3,60%.  

Tab. 4-1 Procentní analýza vybraných položek aktiv 

 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stálá aktiva 35,02 44,75 43,75 44,34 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,83 3,54 5,50 
Dlouhodobý hmotný majetek 35,02 43,92 40,21 38,84 

Stavby 2,71 32,40 31,55 28,48 
Nedokončený DHM 24,73 0,05 0,00 0,00 
Oběžná aktiva 63,54 54,11 51,33 52,24 
Zásoby 18,72 16,14 14,71 15,03 
Materiál 13,73 10,66 10,71 10,87 
Dlouhodobé pohledávky 2,71 2,36 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky 43,62 35,61 33,61 32,40 
Ostatní aktiva – časové rozlišení 1,44 1,14 4,92 3,42 

 

 
Obr 4-1 Procentní analýza aktiv 
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Rozbor kapitálové struktury (strana pasiv) 

Pasiva vypovídají, z jakých zdrojů firma majetek čerpá. Vývoj celkových pasiv je 

totožný s vývojem celkových aktiv. Téměř polovina pasiv je tvořena vlastním 

kapitálem. V prvních dvou letech těsně pod hranicí 50% a v letech následujících má 

nadpoloviční zastoupení ve srovnání s cizími zdroji. Nejvýznamněji vlastní kapitál 

zastupují kapitálové fondy, výsledek hospodaření běžného období a výsledek 

hospodaření minulých let, který se od roku 2006 podstatně navyšoval. Za celé období 

narostl z 4,37% na 39,06%, což je celkem navýšení o 34,69%. Kapitálové fondy 

dosahovaly v prvním roce svého maxima 28,34%. Pak v letech následujících klesaly až 

na pouhých 3,26%.   

Minimální podíl základního kapitálu poklesl v letech 2007 a 2008 na hodnotu 0,05% 

z původních 0,57% a v posledním roce opět narost o 0,41%. 

Cizí zdroje se v pasivech u společnosti Codaco Electronic s.r.o. od roku 2007 mírně 

klesají, což považuji za přínos pro firmu, neboť získává možnost růstu. Cizí zdroje 

v nejvyšší míře představují krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci, které 

svědčí o zadluženosti. Firma má však tím možnost rozvíjet případný rozvoj výroby. 

Tab. 4-2 procentní analýza vybraných položek pasiv 

 2006 2007 2008 2009 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 48,27 48,03 53,20 54,09 
Základní kapitál 0,57 0,05 0,05 0,46 

Kapitálové fondy 28,34 17,67 10,62 3,26 
Fondy ze zisku 0,06 0,17 0,15 0,12 

Výsledek hospodaření minulých let 4,37 16,72 29,81 39,06 
Výsledek hospodaření běžného období 14,93 12,97 12,12 11,17 

Cizí zdroje 51,61 51,86 46,80 45,91 
Dlouhodobé závazky 3,59 3,75 3,74 4,81 

Krátkodobé závazky 26,00 16,40 14,64 17,00 
Bankovní úvěry a výpomoci 22,03 31,71 28,42 24,11 

Výdaje příštích období  0,12 0,12 0,00 0,00 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele dané firmy představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv nebo 

pasiv, které jsou vztažené ke stejnému okamžiku. 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál z pozice aktiv 

ČPK – čistý pracovní kapitál z pozice aktiv v roce 2007 stoupl o téměř 15%. O rok 

později jen mírně poklesl o pouhé 3% a v roce 2009 opět vzrostl o 3%, což je jistě pro 

budoucnost firmy pozitivní zpráva. 

Tab. 4-3Analýza rozdílových ukazatelů z pozice aktiv (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 

Čistý pracovní kapitál 13 880 15 958 15 465 15 944 

Oběžná aktiva 23 490 22 896 21 635 23 633 

Krátkodobé závazky 9 610 6 938 6 170 7 689 

 

4.2.2 Čistý pracovní kapitál z pozice pasiv 

ČPK – čistý pracovní kapitál z pozice pasiv v roce 2007 klesl o 2,71%. O rok později 

naopak jen mírně vzrostl o 1,62% a v roce 2009 se navýšil o 6,21%, což je jistě pro 

budoucnost firmy pozitivem. 

Tab. 4-4 Analýza rozdílových ukazatelů z pozice pasiv (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 

Čistý pracovní kapitál 23 978 23 329 23 708 25 180 

Stálá aktiva 12 946 18 938 18 441 20 058 

Vlastní kapitál 17 844 20 323 22 423 24 467 

Cizí zdroje 19 080 21 944 19 726 20 771 

 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách 

firmy. Vyjadřují její hlubší analýzu. Vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků 

a ztrát. Základem je podíl dvou absolutních ukazatelů. 
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4.3.1 Analýza ukazatelů rentability 

Rentabilita (výnosnost) poměřuje u firmy zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila 

úspěšnost při dosahování podnikových cílů. Ukazatelé rentability asi nejlépe mohou 

ukázat, jak firma hospodaří, zda úspěšně či neúspěšně, tj. zda dosahuje či nedosahuje 

zisku. 

Tab. 4-5Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 

ROA 0,1954 0,1674 0,1436 0,1325 

ROE 0,3087 0,2700 0,2278 0,2066 

ROCE 0,2914 0,2787 0,2405 0,2112 

ROS 0,1560 0,1352 0,1368 0,1229 

1-ROS 0,8440 0,8648 0,8632 0,877 

Roční tržby  35 386 40 605  37 331 41 115 

Nákladové úroky       78      618      664      572 

Dlouhodobé závazky   1 326   1 586   1 576   2 176 

Aktiva celkem 36 968 42 317 42 149 45 238 

Vlastní kapitál 17 884 20 323 22 423 24 467 

EBIT–zisk před odečtením úroků a daní   7 223   7 083   6 054   5 993 

EAT –zisk po zdanění   5 520   5 488   5 108   5 054 

 

Nejznámějším ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). 

Společnost Codaco Electronic s.r.o. dosahuje u tohoto ukazatele poměrně dobrých 

výsledků. Nejlepším rokem byl rok 2006, kdy ROE dosáhlo 30,87 %. Společnost 

získala z každé 1 koruny vlastního kapitálu 31 haléřů čistého zisku. V ostatních letech 

se ROE pohybovalo kolem 21 - 27 %.  

Pokud jde o rentabilitu celkových aktiv (ROA), projevují se zde menší změny. V roce 

2006 dosáhla 19,54 %, v dalších letech celkem rovnoměrně klesala až na 13,25%.  

U rentability dlouhodobě vložených prostředků (ROCE) nedochází k výrazným 

změnám, jen ke stálému mírnému poklesu. Nákladovost tržeb (1-ROS) se pohybuje 

mezi 84,40 – 87,7%.  
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Celkově lze říci, že podnik dosahoval ve zkoumaných letech dobrých a poměrně 

vyrovnaných výsledků. 

 

Obr 4-2 Vývoj rentability v čase (vlastní zpracování) 

 

4.3.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Údaje v tabulce č. 4-6 pomáhají nalézt odpovědi na hospodaření s aktivy, jejich 

jednotlivými složkami a jaký má hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. Vázanost 

celkových aktiv se pro firmu vyvíjela na hranici příznivosti. Pro většinu výrobních 

podniků v České republice se za příznivý vývoj považuje hodnota tohoto ukazatele nižší 

než 1. U této firmy byla po celou dobu hodnota vyšší v rozmezí o 0,0421 až 0,1291 

výkonnosti. V každém roce se však vždy blížila k jedné, což je jistě pozitivní. Stejně tak 

u relativní vázanosti stálých aktiv je zvýšení hodnoty ukazatele v roce 2008 na hodnotu 

0,4940 celkem málo výrazné. 

Tab. 4-6 Analýza ukazatelů aktivity 

 Ukazatel 2006 2007 2008 2009 

 Vázanost celkových aktiv 1,0447 1,0421 1,1291 1,1003 

 Relativní vázanost stálých aktiv 0,3659 0,4664 0,4940 0,4849 

 Obrat celkových aktiv 0,9572 0,9595 0,8857 0,9089 

 Obrat stálých aktiv 2,7783 2,1441 2,0243 2,0498 

 Obrat zásob 5,1143 5,9442 6,0201 6,0463 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2006 2007 2008 2009

ROA

ROE

ROCE

ROS



 

46 
 

 Doba obratu zásob 70,3905 60,5630 59,7990 59,5403 

 Doba obratu pohledávek  164,0378   133,5914  136,5996  128,3356 

 Doba obratu závazků 97,7675 61,5116 59,5001 67,3243 

Roční tržby  35 386 40 605  37 331 41 115 

Aktiva celkem 36 968 42 317 42 149 45 238 

Stálá aktiva 12 946 18 938 18 441 20 058 

Zásoby   6 919   6 831   6 201   6 800 

Pohledávky z obchodních vztahů 16 124 15 068 14 165 14 657 

Závazky z obchodních vztahů   9 610   6 938   6 170   7 689 

 

O vývoji obratu celkových aktiv, který udává počet obrátek za daný rok a obratu stálých 

aktiv, který je převráceným ukazatelem relativní vázanosti stálých aktiv, došlo od roku 

2006 k mírnému snížení, následně se však hodnoty těchto ukazatelů opět v roce 2009 

mírně zvyšují. 

Z grafu č. 4-3 je zřejmé, že obrat zásob se mírně zvyšuje. Od roku 2006 do roku 2009 

došlo k navýšení z 5,1143 na 6,0463 přesně 1,1822 krát. Vývoj doby obratu zásob se za 

čtyři roky snížil o téměř 11 dní, což má pozitivní následek pro snížení skladovacích 

nákladů i pro dodavatele společnosti. 

 

4-3Doba obratu zásob, pohledávek a závazků (vlastní zpracování) 
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4.3.3 Analýza ukazatelů zadluženosti  

Analýza ukazatelů zadluženosti je zpracována v tabulce č. 4-7, kde je uvedena celá řada 

odvozených údajů z rozvahy, která se nachází v příloze č. 1. Jak již bylo uvedeno 

v teoretické části práce, analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky. Na jejichž 

základě se zjistí u firmy rozsah aktiv podniku financovaný cizími zdroji. 

Tab. 4-7 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009

Celková zadluženost 0,5161 0,5161 0,4680 0,4591

Koeficient samofinancování 0,4838 0,4803 0,5320 0,5409

Zadluženost vlastního kapitálu 1,0669 1,0798 0,8797 0,8489

Úrokové krytí 92,6026 11,4612 9,1175 10,4773

Dlouhodobá zadluženost 0,0359 0,0375 0,0374 0,0481

Krátkodobá zadluženost 0,2600 0,1640 0,1464 0,1700

Dlouhodobé krytí aktiv 0,5196 0,5177 0,5694 0,5890

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,4839 1,1569 1,3014 1,3283

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 1,3814 1,0731 1,2159 1,2198

Aktiva celkem 36 968 42 317 42 149 45 238

Stálá aktiva 12 946 18 938 18 441 20 058

Vlastní kapitál 17 884 20 323 22 423 24 467

Cizí kapitál 19 080 21 944 19 726 20 771

Dlouhodobé závazky 1 326 1 586 1 576 2 176

Krátkodobé závazky 9 610 6 938 6 170 7 689

EBIT 7 223 7 083 6 054 5 993

Nákladové úroky 78 618 664 572

 

Při analýze zadluženosti se zaměřujeme především na to, jak je financována dlouhodobá 

činnost podniku. Zkoumá, zda je podnik financován spíše vlastním nebo cizím 

kapitálem. Používá k financování své činnosti vlastí kapitál přibližně z poloviny. V 

letech 2006 a 2007 to bylo 48 % vlastního kapitálu. Od roku 2008 byl zaznamenán 

menší nárust přes 50% na konkrétních 53% v roce 2008 a 54% v roce 2009. Ještě 

podotýkám, že po celé sledované období nedošlo k navýšení vlastního kapitálu 

prostřednictvím emise nových akcií. 



 

48 
 

Zadluženost vlastního kapitálu této firmy se zpočátku pohybovala za hranicí 100%, v 

roce 2008 se koeficient snížil na 88 % a o rok později došlo ke snížení o další 3%. Tak 

vysoký koeficient zadluženosti je pro firmu vcelku nepříznivý údaj, neboť jak pro 

firmu, tak pro jiné investory to znamená vysoké riziko investice. Co se týče dlouhodobé 

zadluženosti firmy, ta se postupně zvýšila z 3,59 % z roku 2006 do roku 2009 na 

pouhých 4,81 %, což je vcelku vyrovnaný trend. Krátkodobá zadluženost se pohybovala 

v rozmezí 15 - 17 %, pouze v roce 2006 překročila 20 % - ní hranici. 

Ukazatel dlouhodobého krytí aktiv ukazuje, že více než 50 % majetku firmy je kryto 

dlouhodobým kapitálem. U ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv je zřejmé, že 

jeho hodnota se pohybuje mezi 1,1569 a 1,4839. Hodnota ukazatele je tímto vyšší než 

jedna, což svědčí to o překapitalizovanosti firmy, tzn. firma má více dlouhodobých 

zdrojů, než potřebuje. Podobný vývoj vidíme i ukazatele krytí stálých aktiv vlastním 

kapitálem.  

Ukazatel úrokového krytí překračoval vždy hranici 9. Nejlepší výsledek zaznamenala 

firma v roce 2006, kdy byl zisk 93 krát vyšší než placené úroky, nejhorší výsledek byl v 

roce 2008, kdy byla hodnota ukazatele 9,1175. 

 

obr 4-4 Vývoj celkové zadluženosti (vlastní zpracování) 
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dosáhl až v roce v 2008, který překročil o pouhých 0,0056. V roce 2009 již okamžitá 

likvidita dosahovala hodnoty 0,2830. 

Tab. 4-8 Analýza ukazatelů likvidity (vlastní zpracování) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 2,4443 3,3000 3,5059 3,0736 

Pohotová likvidita 1,7243 2,3155 2,5010 2,1892 

Okamžitá likvidita 0,0465 0,1437 0,2056 0,2830 

Oběžná aktiva 23 490 22 896 21 635 23 633 

Zásoby 6 919 6 831 6 201 6 800 

Krátkodobý finanční majetek 16 124 15 068 14 165 14 657 

Krátkodobé závazky 9 610 6 938 6 171 7 689 

 

Z obrázku č. 4-5 je patrné, že nejvyšší hodnoty vykazuje ukazatel běžné likvidity. Ve 

sledované řadě se jedná o konkrétní zlepšení z 2,4443 na 3,0736. Pro firmu to 

neznamená riziko, neboť za hraniční hodnotu se považuje 1,5, což firma s přehledem 

splňuje.  

 

obr 4-5 Vývoj ukazatelů likvidity (vlastní zpracování) 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity vykazuje hodnoty v rozmezí od 1,7243 v roce 

2006 do maximální hodnoty 2,1892 v roce 2009. Nejnižší výsledek však nemá být nižší 

než 1, což firma s přehledem splňuje. 
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4.3.5 Altmanův index 

Altmanův index je převzat z podmínek americké tržní ekonomiky, která velmi 

intenzivně reaguje na efektivní kapitálový trh. Tato reakce určitě nekopíruje podmínky 

v České republice. Vzhledem k tomu, že v rámci našeho praktického příkladu 

využíváme firmu, která není obchodována na burze cenných papírů ani na žádném 

mimoburzovním trhu, budeme aplikovat vzorec pro firmy. S přihlédnutím k tomu, že 

nebyly dostupné jiné informace o burze. Budeme pracovat s hodnotou účetní, i když 

tato hodnota nebude přesně kopírovat hodnotu tržní. 

4-9 Altmanův index (vlastní zpracování) 

 2001 2002 2003 2004 

ČPK/aktiva celkem 0,3750 0,3777 0,367 0,352 

EAT/aktiva celkem 0,1490 0,1300 0,1210 0,1117 

EBIT/aktiva celkem 0,1950 0,1670 0,1400 0,1320 

Základní kapitál/cizí zdroje 0,9350 0,9260 0,1370 1,1780 

Tržby/aktiva celkem 0,9360 0,9490 0,8770 0,9210 

Hodnota indexu 2,799 2,691 2,6200 2,6500 

 

Dle údajů uvedených v tabulce 4-9 se firma Codaco Electronic s. r. o. nachází 

v intervalu 1,2 -2,9. Jsou-li výsledky v tomto rozmezí, hovoříme v případě sledované 

firmy o tzv. šedé zóně. Firmu nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ani 

společností s problémy.  



 

51 
 

 

obr 4-6 Altmanův index (vlastní zpracování) 

Nedá se předpokládat, že tento model striktně kopíruje tržní situaci a nelze učinit žádný 

kategorický závěr. Vzhledem k faktu, že situace v následujících letech kolísá, bylo by 

vhodné se zaměřit na celkovou finanční situaci firmy v následujících letech. 

4.3.6 Tafflerův model 

Tafflerův model byl při praktické aplikaci pro firmu Codaco Electronic s. r. o. použit 

v modifikované verzi tak, aby prodával co nejobjektivněji informace.  Model však 

vznikl v jiných ekonomických podmínkách a je nutné k tomu při interpretaci firmy 

přihlížet. Tento model nabízí jen velmi úzkou šedou zónu v modifikované verzi. 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 4-10 je zřejmé, že se ukazatele indexu pohybovaly ve 

všech monitorovaných letech nad hranicí 0,3.  U firmy je proto malá pravděpodobnost 

bankrotu.  

4-10 Tafflerův model (vlastní zpracování) 

 2006 2007 2008 2009 

EBT/krátkodobé závazky 0,7434 0,9319 0,8736 0,7050 

Oběžná aktiva/cizí kapitál 1,2311 1,0434 1,0968 1,1378 

Krátkodobé závazky/aktiva 0,2600 0,1640 0,1463 0,1700 

Tržby/aktiva 0,9358 0,949 0,8770 0,9210 

Hodnota indexu 0,7510 0,8120 0,7722 0,7000 
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Z grafu č. 4-7 je zřejmé, že ve čtyřech sledovaných letech se firma pohybuje v zóně 

prosperity a vysoce překračuje hodnotu 0,3, přestože meziročně došlo od roku 2007 

k poklesu hodnoty celkového ukazatele. 

 

obr 4-7 Tafflerův model (vlastní zpracování) 

 

4.3.7 Index důvěryhodnosti českého podniku 

Index důvěryhodnosti respektuje české specifické podmínky, proto by měl patřit 

k indexům, které budou mít velmi dobrou vypovídací schopnost. Hodnoty u firmy 

Codaco Electronic s. r. o. jsou dokumentovány v tabulce č. 4-10.  

4-11 Index IN (vlastí zpracování) 

 2006 2007 2008 2009 

Aktiva/cizí zdroje 1,94 1,93 2,14 2,18 

EBIT/nákladové úroky 92,60 11,46 9,12 10,48 

EBIT/aktiva 0,20 0,17 0,14 0,13 

Tržby/aktiva 0,94 0,95 0,88 0,92 

OA/krátkodobé cizí zdroje 2,44 3,30 3,51 3,07 

Závazky po lhůtě splatnosti/tržby 0 0 0 0 

Hodnota indexu 13,29 3,08 3,7 3,78 
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Tento model obsahuje 6 ukazatelů a 6 vah, které si liší podle odvětví. Do indexů byly 

využity váhy jednotlivých poměrových ukazatelů navržené pro „elektrotechniku a 

elektroniku“. (Váhy pro jednotlivá odvětví jsou uvedeny v příloze č. 6). V případě 

společnosti Codaco Electronic s. r. o. se hodnoty pozorovaných let kromě roku 2006 

výrazně neměnily. Nejnižší hodnoty dosáhl index v roce 2007, ale přesto se hodnota 

indexu pořád pohybovala nad hranicí 2, z čehož lze usuzovat, že podnik nemá žádné 

finanční problémy a jedná se tedy o podnik s dobrým finančním zdravím.  

 

obr 4-8 Index důvěryhodnosti aplikovaný na firmu (vlastní zpracování) 

 

4.4 Hodnocení společnosti Codaco Electronic s.r.o. 

Je nutné zdůraznit, že každá firma je jedinečná a nemusí vždy komparace s oborovými 

hodnotami přinášet to nejlepší srovnání. Finanční analýza nám však může v mnohém 

vysvětlit pozici či chování podniku, proto je také považována za hlavní nástroj 

finančního řízení podniku. Údaje, které daná firma zveřejňuje, musí být vždy správné, 

prokazatelné a věcné, neboť případné omyly by mohly mít neblahé důsledky pro 

podnik. Pak teprve finanční analýza může splnit svou roli. 

Zkoumali jsme finanční zdraví firmy Codaco Electronic s. r. o. za využití všech 

dostupných elementárních metod a některých vybraných souhrnných charakteristik 

celkové finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. 

Jejich vypovídací schopnost je však považována zpravidla za nižší.  
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Za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů je považován ukazatel rentability, 

protože jen jeho kladné hodnoty v delším období mohou podniku zaručit 

životaschopnost. Samozřejmě se může stát, že zejména v prvních letech působnosti se 

může firma nacházet ve ztrátách, ale v dlouhodobějším horizontu by měla vykazovat 

určité míry zisku. Ukazatele rentability sledované firmy co nejlépe ukazují hospodaření 

ve všech zkoumaných letech. Tyto hodnoty stále mírně klesaly. Ať již se jedná o 

rentabilitu celkových aktiv, či rentabilitu dlouhodobě vložených prostředků nedochází 

k extrémním změnám, jen ke stálému rovnoměrnému poklesu až na 13,25%. U 

ukazatelů rentability nedosáhla firma bohužel příliš příznivých výsledků. Doporučením 

pro firmu by mělo být co největší zvýšení efektivity výroby a co největší snížení 

nákladů. 

U ukazatele aktivity, jenž nám mimo jiné určuje, jak je podnik schopen obracet svůj 

majetek v tržby dosahuje nejvyššího podílu doba obratu pohledávek. Vývoj doby obratu 

zásob má pozitivní vliv na snížení skladovacích nákladů i pro dodavatele společnosti. 

Mimo ukazatele aktivity zaujímají důležité místo i ukazatel zadluženosti, které se 

zabývají tím, jak je daná firma financována. Každého finančního analytika by mělo 

zajímat, jaký je podíl vlastního kapitálu, jaký je podíl dlouhodobého a krátkodobého 

cizího kapitálu. 

Nelze očekávat zvyšování celkové zadluženosti. Pro tuto firmu neznamená žádné 

ohrožení solventnosti. Vývoj celkové zadluženosti ve sledovaném časovém řádu od 

roku 2006 do roku 2009 stále mírně klesal, což prospívá jejímu rozvoji. Firma má k 

dispozici velké zdroje vlastního kapitálu. V případě rozšíření výroby nebo získání větší 

zakázky výrazně usnadňuje možnost získání úvěru pro tyto potřeby. 

Můžeme si všimnout také trendu zvyšování podílu dlouhodobých úvěrů a snižování 

podílu krátkodobých úvěrů, což bude zřejmě mít za následek mírné zvyšování hodnoty 

ukazatele dlouhodobého krytí aktiv a stálých aktiv, a také to bude mít vliv na zvýšení 

hodnoty ČPK uvedené v kapitole 4.2.1  

Mezi další významné ukazatele zcela jistě patří ukazatele likvidity, neboť ty rozhodují 

právě o tom, zda a jak je podnik schopen splácet své dluhy. Ukazatel okamžité likvidity 

v letech 2006 a 2007 nedosáhl na minimální hraniční hodnotu 0,2. Tento limit překročil 

až v roce v 2008 a v posledním roce 2009 již okamžitá likvidita hraniční hodnotu 

překročilo o necelou setinu. Ukazatel běžné likvidity také překračuje hraniční hodnotu, 
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čímž nevyplývají firemní rizika.  Firma je dle tohoto ukazatele bezproblémová 

a dosahuje až dvojnásobné převýšení minimální hranice. 

V rámci jednoho z prakticky zkoumaných souhrnných indexů se firma pohybuje v tzv. 

šedé zóně, což znamená, že má firma jisté finanční potíže, které je však možno ještě 

úspěšně řešit. Z podrobnější analýzy vyplynulo, že nejproblematičtější oblastí je 

bankrotní Altmanův model. Pracovalo se s hodnotou účetní, která nekopíruje přesně 

hodnotu tržní. Z tohoto důvodu nelze vyslovit kategorický závěr. Situace v časovém 

řádu kolísá, proto je nezbytné se zaměřit na celkovou finanční situaci firmy.  

Dle použití Tafflerova modelu v modifikované verzi, firma nevykazuje 

pravděpodobnost bankrotu. Upravený model byl užit proto, že nemáme k dispozici 

podrobnější údaje. Přestože model vznikl v  jiných ekonomických podmínkách a skýtá 

jen úzkou šedou zónu, firma se s přehledem nachází v zóně prosperity. 

Index důvěryhodnosti respektující české specifické podmínky má pro firmu Codaco 

Electronic s. r. o. velmi dobrou vypovídací schopnost. Hodnota indexu se pohybovala 

nad požadovanou limitní hranicí, z čehož vyplývá, že se jedná o firmu s dobrým 

finančním zdravím.  
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Závěr  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zobrazit informace o možnostech finanční analýzy 

a její aplikace v konkrétním podnikovém prostředí firmy. Došlo nejen k teoretickému 

výkladu, ale i praktickému ověření, že existuje celá řada ukazatelů, které mají svůj 

specifický význam.  

Byla provedena finanční analýza firmy Codaco Electronic s. r. o. sídlící ve Valašském 

Meziříčí. Zkoumalo se finanční zdraví této firmy za využití všech dostupných 

elementárních metod a některých souhrnných indexů hodnocení. Bylo dokázáno, že 

jednotlivé modely výstižně zobrazují finanční situaci podniku tak, aby bylo jasné, jak 

podnik prosperuje.  

Finanční analýza je nezbytným nástrojem pro hodnocení finanční situace podniku, a 

proto by měla být pomocníkem pro rozhodování vedení společnosti, ale také 

potencionálních investorů a dalších osob, které se zajímají o finanční situaci firmy. 

Modely určitě nejsou všemocným rádcem pro zajištění finančního zdraví podniku, ale 

mohou minimálně předvídat případné problémy.  

Celkově lze shrnout, že firma se má vést k obezřetnému zacházení s finančními 

prostředky a k rozvážné finanční politici, neboť ne každá společnost disponuje 

dostatečným množstvím krátkodobého finančního majetku. Taktéž je možno doporučit 

věnovat zvýšenou pozornost nákladům společnosti, neboť rentabilita může mít v čase 

zvyšující se tendenci, která je považována za negativní jev. 

Závěrem lze konstatovat, že finanční analýza není určena jen pro prověření celkového 

finančního zdraví podniku, ale je i vhodným nástrojem při finančním plánování. 

Management společnosti tím může zjistit alespoň přibližně efektivní míru pro použití 

cizího kapitálu a v budoucnu tak může každá firma na základě výsledků finančních 

analýz efektivně rozhodovat při svém finančním hospodaření.  
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Seznam zkratek  

A aktiva 

CZ cizí zdroje 

CZkr cizí zdroje krátkodobé 

Czdl cizí zdroje dlouhodobé 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DM dlouhodobý majetek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před úroky a daněmi 

EBT zisk před zdaněním 

E/P ziskový výnos 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

FI finanční investice 

HM hmotný majetek 

HV hospodářský výsledek 

IN index důvěryhodnosti českého podniku 

NM nehmotný majetek 

OA oběžná aktiva 

PMOS zisková marže, ziskové rozpětí 

POHL pohledávky 

PP peněžní prostředky 

RF rezervní fond 

ROA rentabilita celkových vložených aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů a investovaného kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROI rentabilita vloženého kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

SA stálá aktiva 

T tržby 

ÚJ účetní jednotka 
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ÚO účetní období 

VK vlastní kapitál 

v. o. s. veřejná obchodní společnost 

ZAV závazky 

ZAS zásoby 

ZC zůstatková cena 

ZK základní kapitál 
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PŘÍLOHA 1 Rozvaha společnosti Codaco Electronic s.r.o (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 36 968 42 317 42 149 45 238 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 
Stálá aktiva 12 946 18 938 18 441 20 058 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 352 1 493 2 486 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 205 
Software 0 352 220 337 
Nedokončený DNM 0 0 1 273 1 944 
Dlouhodobý hmotný majetek 12 946 18 586 16 948 17 572 
Pozemky 457 457 457 457 
Stavby 1 001 13 711 13 298 12 885 
Samost. movité věci a soubory movitých věcí 2 347 4 396 3 193 4 230 
Nedokončený DHM 9 141 22 0 0 
Oběžná aktiva 23 490 22 896 21 635 23 633 
Zásoby 6 919 6 831 6 201 6 800 
Materiál 5 074 4 509 4 515 4 918 
Nedokončená výroba a polotovary 604 601 316 239 
Výrobky 1 241 1 721 1 370 1 643 
Dlouhodobé pohledávky 1 1 0 0 
Jiné pohledávky             1 1 0 0 
Krátkodobé pohledávky 16 124 15 068 14 165 14 657 
Pohledávky z obchodních vztahů 16 124 14 980 14 125 14 159 
Stát - daňové pohledávky 0 0  27 
Krátkodobé poskytnuté zálohy ? 88 40 279 
Dohadné účty aktivní 0 0  192 
Krátkodobý finanční majetek 446 996 1 269 2 176 
Peníze         244 70 153 54 
Účty v bankách 202 926 1 116 2 122 
Ostatní aktiva  532 483 2 073 1 547 
Náklady příštích období 532 483 2 073 1 547 
Pasiva celkem 36 968 42 317 42 149 45 238 
Vlastní kapitál 17 844 20 323 22 423 24 467 
Základní kapitál 210 210 210 210 
Základní kapitál 210 210 210 210 
Kapitálové fondy 10 477 7 477 4 477 1 477 
Ostatní kapitálové fondy 10 477 7 477 4 477 1 477 
Fondy ze zisku 21 72 64 54 
RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 21 21 21 21 
Statutární a ostatní fondy 0 51 43 33 
Výsledek hospodaření minulých let 1 616 7 076 12 564 17 672 
Nerozdělený zisk minulých let 1 616 7 076 12 564 17 672 
Neuhrazená ztráta minulých let 0 0   
Výsledek hospodaření běžného období 5 520 5 488 5 108 5 054 
Cizí zdroje 19 080 21 944 19 726 20 771 
Rezervy 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 1 326 1 586 1 576 2 176 
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Závazky ke společníkům a sdružením 1 326 1 586 1 576 2 176 
Krátkodobé závazky 9 610 6 938 6 170 7 689 
Závazky z obchodních vztahů 6 432 5 729 5 519 7 042 
Závazky ke společníkům a sdružením 56 56 58 0 
Závazky k zaměstnancům 208 172 240 381 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění 167 136 182 221 
Stát - daňové závazky a dotace 1 580 771 123 0 
Dohadné účty pasivní 1 166 56 45 45 
Jiné závazky 1 18 3 0 
Bankovní úvěry a výpomoci 8 144 13 420 11 980 10 906 
Bankovní úvěry dlouhodobé 8 144 13 420 11 980 10 480 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 426 
Ostatní pasiva  44 50 0 0 
Výdaje příštích období 44 50 0 0 
 
  



 

64 
 

PŘÍLOHA 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti Codaco Electronic s.r.o (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 
Tržby za prodej zboží 106 76 74 6 
Náklady vynaložené na prodej zboží 88 61 72 6 
Obchodní marže 18 15 2 0 

Výkony 33 321 39 164 35 962 41 032 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 33 696 38 687 35 385 39 859 
Změna stavu zásob vlastní činnosti - 375 477 -636 195 
Aktivace 0 0 1 214 977 
Výkonová spotřeba 20 271 23 921 21 384 24 655 
Spotřeba materiálu a energie 15 204 18 301 15 617 19 276 
Služby 5 067 5 620 5 767 5 379 
Přidaná hodnota 13 068 15 258 14 581 16 378 
Osobní náklady 4 725 5 428 5 504 6 914 
Mzdové náklady 3 323 3 858 3 929 5 001 
Náklady na soc. zabezp. a zdravotní pojištění 1 237 1 334 1 362 1 656 
Sociální náklady 165 236 213 256 
Daně a poplatky 19 20 22 21 
Odpisy DHM a DNM 927 2 029 2 241 2 240 
Tržby z prodeje DM a materiálu 792 921 936 625 
Tržby z prodeje DM  65 7 186 10 
Tržby z prodeje materiálu 727 914 750 615 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 718 831 737 559 
Zůstatková cena prodaného DM 68 0 55 0 
Prodaný materiál 650 831 682 559 
Ostatní provozní výnosy 90 203 58 51 
Ostatní provozní náklady 228 314 321 735 
Provozní hospodářský výsledek 7 333 7 760 6 749 6 584 
Výnosové úroky   1 2 
Nákladové úroky 78 618 664 572 
Ostatní finanční výnosy 0 8 3 15 
Ostatní finanční náklady 90 59 54 58 
Finanční výsledek hospodaření -168 -669 -714 -613 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 703 1 595 942 934 
- splatná 1 703 1 595 942 934 
- odložená 0 0 0 0 
HV za běžnou činnost 5 462 5 496 5 094 5 037 
Mimořádné výnosy 58 0 19 25 
Mimořádné náklady 0 8 1 3 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0 0 4 4 
 - splatná  0 0 4 4 
 - odložená 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 58 -8 14 18 
Hospodářský výsledek za účetní období 5 520 5 488 5 108 5 054 

Hospodářský výsledek před zdaněním 7 223 7 083 6 054 5 993 
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PŘÍLOHA 3 Vertikální analýza rozvahy společnosti Codaco Electronic (v %) 

 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stálá aktiva 35,02 44,75 43,75 44,34 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,83 3,54 5,50 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,45 
Software 0,00 0,83 0,52 0,74 
Nedokončený DNM 0,00 0,00 3,02 4,30 
Dlouhodobý hmotný majetek 35,02 43,92 40,21 38,84 
Pozemky 1,24 1,08 1,08 1,24 
Stavby 2,71 32,40 31,55 28,48 
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 6,35 10,39 7,58 9,35 
Nedokončený DHM 24,73 0,05 0,00 0,00 
Oběžná aktiva 63,54 54,11 51,33 52,24 
Zásoby 18,72 16,14 14,71 15,03 
Materiál 13,73 10,66 10,71 10,87 
Nedokončená výroba a polotovary 1,63 1,42 0,75 0,53 
Výrobky 3,36 4,07 3,25 3,63 
Dlouhodobé pohledávky 2,71 2,36 0,00 0,00 
Jiné pohledávky 2,71 2,36 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky 43,62 35,61 33,61 32,40 
Pohledávky z obchodních vztahů 43,62 35,40 33,51 31,30 
Stát - daňové pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,06 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,21 0,09 0,62 
Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 0,42 
Krátkodobý finanční majetek 1,21 2,35 3,01 4,81 
Peníze 0,66 0,17 0,36 0,12 
Účty v bankách 0,55 2,19 2,65 4,69 
Ostatní aktiva – časové rozlišení 1,44 1,14 4,92 3,42 
Náklady příštích období 1,44 1,14 4,92 3,42 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 48,27 48,03 53,20 54,09 
Základní kapitál 0,57 0,05 0,05 0,46 
Základní kapitál 0,57 0,05 0,05 0,46 
Kapitálové fondy 28,34 17,67 10,62 3,26 
Ostatní kapitálové fondy 28,34 17,67 10,62 3,26 
Fondy ze zisku 0,06 0,17 0,15 0,12 
RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,06 0,05 0,05 0,05 
Statutární a ostatní fondy 0,00 0,12 0,10 0,07 
Výsledek hospodaření minulých let 4,37 16,72 29,81 39,06 
Nerozdělený zisk minulých let 4,37 16,72 29,81 39,06 
Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření běžného období 14,93 12,97 12,12 11,17 
Cizí zdroje 51,61 51,86 46,80 45,91 
Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobé závazky 3,59 3,75 3,74 4,81 
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Závazky ke společníkům a sdružením 3,59 3,75 3,74 4,81 
Krátkodobé závazky 26,00 16,40 14,64 17,00 
Závazky z obchodních vztahů 17,40 13,54 13,09 15,57 
Závazky ke společníkům a sdružením 0,15 0,13 0,14 0,00 
Závazky k zaměstnancům 0,56 0,41 0,57 0,84 
Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. poj. 0,45 0,32 0,43 0,49 
Stát - daňové závazky a dotace 4,27 1,82 0,29 0,00 
Dohadné účty pasivní 3,15 0,13 0,11 0,10 
Jiné závazky 0,00 0,04 0,01 0,00 
Bankovní úvěry a výpomoci 22,03 31,71 28,42 24,11 
Bankovní úvěry dlouhodobé 22,03 31,71 28,42 23,17 
Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 0,94 
Ostatní pasiva - časové rozlišení 0,12 0,12 0,00 0,00 
Výdaje příštích období 0,12 0,12 0,00 0,00 
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PŘÍLOHA 4 Horizontální analýza rozvahy společnosti Codaco Electronic s.r.o. 

 07/06 08/07 09/08 
 změna v % změna v % změna v % 
Aktiva celkem 5 349 14,47 -168 -0,40 3 089 7,33 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál       
Stálá aktiva 5 992 46,28 -497 -2,62 1 617 8,77 
Dlouhodobý nehmotný majetek 352 100,00 1 141 324,15 993 66,51 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     205 100,00 
Software 352 100,00 -132 -37,50 117 53,18 
Nedokončený DNM   1 273 100,00 671 52,71 
Dlouhodobý hmotný majetek 5 640 43,57 -1 638 -8,81 624 3,68 
Pozemky       
Stavby 12 710 1269,3 -413 -3,01 -413 -3,11 
SMV a soubory movitých věcí 2049 87,30 -1 203 -27,37 1 037 32,48 
Nedokončený DHM -9 119 -99,76 -22 -100,00   
Oběžná aktiva -594 -2,53 -1 261 -5,51 1 998 9,24 
Zásoby -88 -1,27 -630 -9,22 599 9,66 
Materiál -565 -11,14 6 0,13 403 8,93 
Nedokončená výroba a polotovary -3 -0,50 -285 -47.42 -77 -24,37 
Výrobky 480 38,68 -351 -20,40 273 19,93 
Dlouhodobé pohledávky   -1 -100,00   
Jiné pohledávky   -1 -100,00   
Krátkodobé pohledávky -1 056 -6,55 -903 -5,99 492 3,47 
Pohledávky z obchodních vztahů -1 144 -7,10 -855 -5,71 34 0,24 
Stát - daňové pohledávky     27 100,00 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 88 100,00 -48 -54,55 239 597,50 
Dohadné účty aktivní     192 100,00 
Krátkodobý finanční majetek 550 123,35 273 27,41 907 71,47 
Peníze -174 -71,31 83 118,57 -99 -64,71 
Účty v bankách 724 358,42 190 20,52 1 006 90,14 
Ostatní aktiva – časové rozlišení -49 -9,21 1 590 329,19 -526 -25,37 
Náklady příštích období -49 -9,21 1 590 329,19 -526 -25,37 
Pasiva celkem 5 349 14,47 -168 -0,40 3 089 7,33 
Vlastní kapitál 2 479 13,89 2 100 10,33 2 044 9,12 
Základní kapitál       
Základní kapitál       
Kapitálové fondy -3 000 -28,63 -3000 -40-40 -3 000  
Ostatní kapitálové fondy -3 000 -28,63 -3000  -3 000 -67,1 
Fondy ze zisku 51 242,86 -8 -11,11 -10 -15,63 
RF, nedělit. fond a ostatní fondy ze zisku       
Statutární a ostatní fondy 51 100,00 -8 -15,68 -10 -30,30 
Výsledek hospodaření minulých let 5 460 337,87 5 488 77,56 5 108 40,66 
Nerozdělený zisk minulých let 5 460 337,87 5 488 77,56 5 108 40,66 
Neuhrazená ztráta minulých let       
Výsledek hospodaření běžného období -32 -0,58 -380 -6,92 -54 -1,06 
Cizí zdroje 2 864 15,01 -2 218 -10,11 1 045 5,30 
Rezervy       
Dlouhodobé závazky 260 19,61 -10 -0,63 600 38,07 
Závazky ke společníkům a sdružením 260 19,61 -10 -0,63 600 38,07 
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Krátkodobé závazky -2 672 -27,80 -768 -11,07 1 519 24,62 
Závazky z obchodních vztahů -703 -10,93 -210 -3,67 1 523 27,60 
Závazky ke společníkům a sdružením   2 3,57 -58 -100,00 
Závazky k zaměstnancům -36 -82,69 68 39,53 141  
Závazky ze sociál. zabezp. a zdr. pojištění -31 -18,56 46 33,82 39 21,43 
Stát - daňové závazky a dotace -809 -51,20 -648 -84,05 -123 -100,00 
Dohadné účty pasivní -1 110 -95,20 -11 -19,64   
Jiné závazky 17 1 700 -15 -83,33 -3 -100,00 
Bankovní úvěry a výpomoci 5 276 64,78 -1 440 -10,73 -1 074 -8,96 
Bankovní úvěry dlouhodobé 5 276 64,78 -1 440 -10,73 -1 500 -12,52 
Krátkodobé bankovní úvěry     426 100,00 
Ostatní pasiva - časové rozlišení 6 13,64 -50 -100,00   
Výdaje příštích období 6 13,64 -50 -100,00   
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PŘÍLOHA 5 Horizontální analýza výkazu VZZ společnosti Codaco Electronic s.r.o. 

 07/06 08/07 09/08 
 změna v % změna v % změna v % 
Tržby za prodej zboží -30 -28,30 -2 -2,63 -68 -91,89 
Náklady vynaložené na prodej zboží -27  11  -66  
Obchodní marže -3  -13  -2  
Výkony 5 843 17,54 -3 202 -8,18 5 070 14,10 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 991 14,81 3 302 -8,54 4 474 12,64 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 852 227,20 -1 113 -233,33 832 130,82 
Aktivace   1 214 100,00 -237  
Výkonová spotřeba 3 650 18,01 -2 537 -10,61 3 271 15,30 
Spotřeba materiálu a energie 3 097 20,37 -2 684 -14,67 3 659 23,43 
Služby 553 10,91 147 2,62 -388 -6,73 
Přidaná hodnota 2 190 16,76 -677 -4,44 1 797 12,32 
Osobní náklady 703 14,88 76 1,40 1 410 25,62 
Mzdové náklady 535 16,10 71 1,84 1 072 27,28 
Náklady na soc. zabezp. a zdrav. pojištění 97 7,84 28 2,10 294 21,59 
Sociální náklady 71 43,03 -23 -9,75 43 20,19 
Daně a poplatky 1 5,26 2 10,00 -1 -4,55 
Odpisy DHM a DNM 1 102 118,88 212 10,45 -1 -0,04 
Tržby z prodeje DM a materiálu 129 16,29 15 1,63 -311 -33,23 
Tržby z prodeje DM  -58  179  -176  
Tržby z prodeje materiálu 187 25,72 -164 -17,94 -135 -18,00 
Zůstatková cena prodaného DM a mater. 113 15,74 -94 -11,31 -178 -24,15 
Zůstatková cena prodaného DM -68 -100,00 55  -55  
Prodaný materiál 181 27,85 -149 -17,93 -123 -18,04 
Ostatní provozní výnosy 113 125,56 -145 -71,43 -7 -12,07 
Ostatní provozní náklady   7 2,23 414 128,97 
Provozní výsledek hospodaření 427 5,28 -1011 -13,03 -165 -2,44 
Výnosové úroky   1 100 1  
Nákladové úroky 540 692,31 46 7,44 -92 -13,86 
Ostatní finanční výnosy 8 100,00 -5  12  
Ostatní finanční náklady -31 -34,44 -5 -8,47 4 7,41 
Finanční výsledek hospodaření -501 298,21 -45 -6,73 101 -14,15 
Daň z příjmů za běžnou činnost -108 -6,34 -653 -40,94 -8 -0,85 
- splatná -108 -6,34 -653 -40,94 -8 -0,85 
- odložená       
HV za běžnou činnost 34 0,62 -402 -7,31 -57 -1,12 
Mimořádné výnosy -58 -100,00 19  6  
Mimořádné náklady 8 100,00 -7  2  
Daň z příjmů z mimořádné činnosti    4  0  
 - splatná    4  0  
 - odložená       
Mimořádný výsledek hospodaření -66 -113,79 22 275,00 4 28,57 
Hospodářský výsledek za účetní období -32 -0,58 -380 -6,92 -54 -1,06 
Hospodářský výsledek před zdaněním -140 -1,94 -1 029 -14,53 -61 -1,01 
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PŘÍLOHA 6 Váha ukazatelů indexu IN 

OKEČ Název V1 V3 V4 V6 
A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 
B Rybolov 0,05 10,76 0,90 84,11 
C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 
CA Dobývání energetický surovin 0,14 21,83 0,74 16,31 
CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 
D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 
DA Potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,38 
DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 12,73 
DC Kožedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 
DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 
DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 16,99 
DF Koksování a rafinerie 0,19 4,09 0,32 2026,93 
DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 17,06 
DH Gumárenský a platikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 43,01 
DI Stavení hmoty 0,20 5,28 0,55 28,05 
DJ Výroba kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 
DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,36 
DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,50 0,51 8,27 
DM Výroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 7,46 
DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 17,62 
E Elektřina, voda a plyn 0,15 4,61 0,72 55,89 
F stavebnictví 0,34 5,74 0,35 16,54 
G Obchod a opravy motor vozidel 0,33 9,70 9,70 28,32 
H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97 
I Doprava, skladování, spoje 0,07 14,35 0,75 60,61 
 Ekonomika České republiky 0,22 8,33 0,52 16,80 

Pro všechny obory: 

V2 = 0,11 
V5 = 0,10 

 

 

 

 

 

 

 


