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1 Úvod 

Finanční analýza je určena k souhrnnému zhodnocení finanční situace podniku. Aby 

podnik byl schopen rozvíjet své schopnosti a dovednosti, musí znát své silné a slabé stránky. 

Finanční analýza pomáhá tedy podniku zjistit, zda má podnik přijatelnou kapitálovou 

strukturu, zda je podnik přijatelně ziskový, zda je schopen splácet své závazky včas, zda 

využívá dostatečně svá aktiva a další škálu významných skutečností. Znalost finanční analýzy 

podniku pomáhá manažerům při řízení podniku. Finanční analýza hodnotí minulá rozhodnutí, 

ale má vliv na současnou situaci podniku a zároveň se podle toho odvíjí budoucí řízení 

podniku. 

Tématem bakalářské práce je finanční analýza podniku pro poskytování úvěru malým 

a středním firmám, kterou banka vyžaduje od zájemců o úvěr za účelem zjištění, zda a za 

jakých podmínek je banka ochotna úvěr poskytnout.  

Práce je zaměřena na získání úvěrů pro malé a střední firmy. V tomto případě jde o 

živnostníky, fyzické osoby. Jsou využity základní účetní výkazy, a to rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty dané firmy, které jsou uvedeny v příloze. Je zde porovnávána situace podniku, jak za 

sledované období, tak minulé období. Je tedy možno porovnat firmy v časovém úseku dvou 

let. Z těchto výkazů byly vypočítány základní poměrové ukazatele pro finanční analýzu. Díky 

této analýze je možno určit bonitu klienta. 

Práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola je zaměřena na 

charakteristiku úvěru a způsob jeho poskytování, úvěrovou analýzu a finanční analýzu firmy. 

Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy úvěrů, které jsou poskytovány na českém trhu. 

V další kapitole jsou podrobně rozebrány poměrové ukazatele finanční analýzy a na 

základě zdrojů uvedených v přílohách. Tato kapitola je v práci stěžejní a řeší bonitu 

vybraných firem pomoci finanční analýzy. V tomto případě jde o živnostníka, který vede 

pekařskou výrobu a dalšího živnostníka, který poskytuje veterinární služby. Pomoci této 

analýzy je banka schopna rozhodnout o bonitě klienta či nikoliv. 

V poslední kapitole jsou rozebrány jednotlivé výsledky finanční analýzy daných firem 

a jsou uvedena doporučení, která by mohla pomoci žadateli o úvěr. Tato doporučení by měla 

vést ke zlepšení situace podniku. 

Cílem této práce je zjistit, zda uvedené firmy, které poskytly své výkazy pro 

vypracování práce a současně reprezentují okruh malých a středních firem, splňují nároky 

banky, při poskytování úvěru.  
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2 Podmínky poskytování úvěrů firmám v České republice 

2.1 Právní předpisy 

Banky se při poskytování úvěrů musí řídit pravidly, které jsou dané zákonem. Mezi 

základní právní předpisy české legislativy bychom mohli zařadit: 

- zákon č. 21/ 1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 

úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. 

Velice důležitá je i legislativa dle Evropské unie, za zmínku jistě stojí: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 

přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 

kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí.  

2.2 Úvěry 

Hlavním cílem úvěru je poskytnout peněžní prostředky zájemci o úvěr, který se tímto 

stává dlužníkem, a banka, která tyto peněžní prostředky dodává, se stává věřitelem. 

V budoucnu musí dlužník úvěr splatit. Součástí splátky jsou i úroky a jiné závazky, které si 

banka určí již při sestavování úvěrové smlouvy. V některých případech musí dlužník ručit 

svými zásobami, nemovitým majetkem, akciemi a dluhopisy, životní pojistkou apod., kdyby 

dlužník nebyl schopen úvěr splácet, jedná se o zajištěný úvěr. Naopak některé bankovní úvěry 

jsou poskytnuty pouze na základě slibu dlužníka, že úvěr splatí. V tomto případě se jedná o 

úvěr nezajištěný. 

„Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností, kterou se banky zabývají. U 

komerčních bank tvoří úvěry rozhodující část aktiv; jsou relativně málo likvidní a současně 

poměrně rizikovou částí aktiv, zato však přinášejí vyšší výnosy. Úrokové platby jsou 

základním zdrojem příjmů komerčních bank. Likviditě a riziku úvěrů, stejně jako době 

splatnosti úvěru odpovídá i výše úrokových sazeb, za které banky úvěry poskytují. Objem 

úvěrů poskytovaných bankami je obvykle regulován centrálními bankami či orgány dohledu. 

Maximální možná výše poskytování úvěrů je zpravidla odvozována od kapitálu banky, 

zajištění úvěrů rezervami a opravnými položkami závisí na kvalitě úvěrů. Regulativní 
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opatření většinou vyžadují i diverzifikaci portfolia úvěrů bank stanovením pravidel úvěrové 

angažovanosti.“ Jak tvrdí Polouček a kol. (2006, s. 367). 

2.2.1 Úvěrové riziko 

„Úvěrové riziko je způsobeno proměnlivostí výnosů, vyplývající z úvěrových aktiv 

banky. Ta může být především výsledkem ztrát z poskytnutých úvěrů a nesplacených cenných 

papírů, do kterých banka investovala. Jedná se tedy o riziko, že protistrana nebude ochotna 

nebo schopna dostát včas svým závazkům z již uzavřených úvěrových obchodů. Jak potvrzuje 

celá řada případů, takovými nesolventními dlužníky mohou být nejen firmy, jiné banky nebo 

finanční instituce, ale také vlády a obce. V případě velkých bank s internacionalizovaným 

portfoliem, ale i u celé řady bank menších je nutno brát tento fakt při posuzovaní rizika jejich 

aktiv velice vážně v úvahu.“ Jak tvrdí Polouček a kol. (2006, s. 305). 

Podle Dvořáka (2001) můžeme příčiny úvěrového rizika rozdělit na dvě skupiny: 

- interní příčiny, které jsou bezprostředně závislé na vlastních rozhodnutích banky, 

vyplývají z nekvalitních rozhodnutí banky o alokaci aktiv, 

- externí příčiny, které jsou naopak nezávislé na rozhodnutích banky a jsou dány 

celkovým vývojem ekonomiky, politickou situací apod. 

2.2.2 Struktura bankovních úvěrových produktů 

Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, a proto není jednoduché určit obecné 

rozdělení. Systematizaci bankovních úvěrových produktů, je znázorněno na obr. 2.1. 

Obr. 2.1 - Přehled základních druhů úvěrových produktů
1
 

 

                                                
1 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2001. ISBN 

80-7201-310-6. 
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Rozdělení úvěrů podle Dvořáka (2005), lze podle základních kritérií, které jsou při 

členění úvěrů nezbytné. Jde zejména o následující kritéria a z nich vyplývající druhy úvěrů: 

- příjemce úvěru -  z hlediska příjemce úvěru je účelné rozlišovat mezi následujícími 

subjekty: 

o stát, municipality a veřejnoprávní subjekty, 

o podnikatelské subjekty, které lze dále členit dle velikosti, odvětví, právní 

formy, 

o fyzické osoby; 

- forma poskytnutí úvěrů – banky poskytují úvěry ve dvou základních formách: 

o peněžní úvěry znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz, ať již 

v hotovosti, tak obvykle v bezhotovostní podobě. Klient musí v dohodnuté 

lhůtě splatit přijatý úvěr včetně úroků. Z hlediska banky se přímo odrážejí 

v jejich bilanci, a tedy i přímo ovlivňují její likviditu; 

o závazkové úvěry a záruky naopak neznamenají pro klienta bezprostřední 

získání likvidních prostředků. Banka se pouze v určité formě zaručuje za 

svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, pokud tak klient neučiní 

sám; 

- doba splatnosti úvěru – úvěry se člení podle původní doby splatnosti, to znamená 

splatnosti, která byla dohodnuta při poskytnutí úvěru, na úvěry 

o krátkodobé se splatností do jednoho roku, 

o střednědobé se splatností od jednoho do pěti let, 

o dlouhodobé se splatností delší než pět let. 

Kromě toho banky pro potřeby měření úrokového, měnového a likviditního rizika 

člení úvěry i z hlediska zbytkové doby splatnosti, která vyjadřuje dobu, jež zbývá od daného 

dne do termínu sjednané splatnosti: 

- účel použití – úvěry mohou být poskytovány jako 

o neúčelové, u nichž není vymezen účel použití a příjemce úvěru jej může 

použít dle vlastního uvážení, 

o účelové, které příjemce úvěru může použít pouze na ve smlouvě vymezený 

účel, v opačném případě by se jednalo o porušení smlouvy; 

- měna, ve které je úvěr poskytován, může být z pohledu banky (klienta) měnou 

tuzemskou či zahraniční. V případě zahraniční měny potom hovoříme o 

devizových úvěrech; 

- způsob zajištění – v základní rovině lze úvěry členit na: 
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o nezajištěné, které banka poskytuje bez jakéhokoliv zajištění a  

o zajištěné, u nichž je sjednána určitá forma zajištění, z jejíž konkrétní formy 

může vyplývat i specifická forma úvěru. 

2.2.3 Úrokové sazby 

Úroková sazba je cena za zapůjčené peníze. „Obvykle je vyjadřována v procentech na 

roční bázi (per annum, p.a.). Úrok je pak částkou, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli za 

dočasné poskytnutí určitého objemu peněžních prostředků na předem dohodnuté období. 

Z kvantitativního hlediska je úrok dán rozdílem mezi částkou vrácenou věřiteli (úrok a 

splacená jistina) a výši poskytnutého úvěru. 

Úroková sazba je určena, podobně jako jiné ceny na trhu, vzájemnou interakcí 

poptávky a nabídky zboží, jehož cenu vyjadřuje. Vysílá ekonomickým subjektům, ať již jsou 

na straně věřitelů nebo dlužníků, důležité cenové signály.“ Jak tvrdí Polouček a kol. (2006, 

s. 61). Například vysoké úrokové sazby podněcují k vytváření většího objemu úspor a 

půjčování peněžních prostředků. 

Úrokové sazby plní také řadu funkcí: 

- pomáhá zajišťovat tok běžných úspor a jejich přeměnu v investice; tím podporuje 

ekonomický růst, 

- ovlivňuje alokaci zápůjčního kapitálu tak, že směruje disponibilní prostředky 

k investičním projektům s nejvyšší očekávanou mírou návratnosti, 

- utváří rovnováhu mezi nabídkou peněz a poptávkou po penězích, 

- je významným nástrojem měnové politiky. 
2
 

Úroková sazba má významný vliv na celý ekonomický a bankovní sektor, ale také 

ovlivňuje rozhodování v podnikatelském sektoru i sektoru domácností.  

2.2.4 Peněžní úvěry 

Peněžní úvěry jsou ty, při kterých banka bezprostředně poskytuje likvidní finanční 

prostředky klientovi. Obvyklá kritéria pro klasifikaci peněžních úvěrů vycházejí z hlediska 

času, druhu subjektu, komu jsou poskytovány a účelu použití. 

                                                
2 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. 
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Kontokorentní úvěr 

Patří mezi krátkodobé bankovní úvěry, kde je potřeba, aby klient měl u dané banky 

svůj účet. U kontokorentního úvěru je podstatou, že zůstatek klientského účtu může přecházet 

do debetu (do mínusu). Ten může být různě vysoký, avšak maximální hodnota je dána 

úvěrovým rámcem, což je maximálně přípustný debet. Splatnost úvěru je v zásadě 

krátkodobá, dle doby na kterou je smlouva uzavřena (zpravidla 1 rok). Zajištění úvěru vychází 

z bonity klienta a výše úvěru, pokud jej banka vyžaduje. Celková cena kontokorentního úvěru 

se skládá: 

- samotných úroků ze skutečného čerpaného úvěru,  

- úvěrové (závazkové) provize, která může mít podobu úrokové přirážky nebo 

pohotovostní provize, 

- provize za překročení úvěrového rámce 

- obratové provize (náklady spojené s vedením kontokorentního účtu). 

Kontokorentní úvěr je pro klienta velkou výhodou, že má možnost čerpat úvěr 

pohotově podle své momentální potřeby. Pro banku je výhodou poměrně vysoká úroková 

sazba. 

Eskontní úvěr 

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr. Podstatnou eskontního úvěru je odkup směnky 

bankou před datem její splatnosti. Předmětem odkupu se tedy stává směnka za zboží, služby 

či jiné statky, které představují nástroj platby mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel je 

nazýván emitent směnky a dodavatel je považován za remitenta.  

Odběrateli ze směnky vyplývá povinnost uhradit dodavateli částku, uvedenou na 

směnce, do data splatnosti směnky. Pokud dodavatel potřebuje uhradit dlužnou částku před 

datem splatnosti směnky, může zažádat banku o eskontní úvěr. V případě odkupu směnky 

bankou, obdrží dodavatel směnečnou částku od banky, sníženou o diskontní sazbu banky, 

eskontní (diskontní) provize a související poplatky a výlohy, a odběrateli zaniká vztah 

k dodavateli. Nově odběratel dluží částku bance, namísto dodavateli. K okamžiku splatnosti 

směnky se banka obrací na odběratele s výzvou k úhradě závazku. Pokud jim závazek není 

uhrazen, obrací se banka na původního držitele směnky, tedy dodavatele.  

K hlavním výhodám eskontního úvěru patří rychlé získání peněžních prostředků před 

splatností směnky a nízká úroková sazby. Pro banku je výhodnou diskont a další poplatky 

spojené s poskytováním úvěru. 
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Negociační úvěr 

Negociační úvěr je modifikací eskontního úvěru, který probíhá při styku se zahraničím 

partnerem.  

„Podstatou negociačního úvěru je odkup (negociace) cizích exportérem (vývozce) 

vystavených směnek určitou bankou – negociační bankou, která tak činí na základě příslibu 

zaplacení od banky importéra (dovozce). Negociační bance však nevzniká neodvolatelný 

závazek směnky od exportéra koupit.“ Jak tvrdí Dvořák (2005, s. 526). 

Negociační úvěr se může vyskytovat ve dvou základních formách 

-  autority to purchase (oprávnění odkupu) je založen na tom, že na příkaz dovozce 

se jeho banka zavazuje odkoupit proti předání stanovených dokumentů cizí 

směnku vystavenou vývozcem na dovozce, tato banka poté pověřuje tímto úkonem 

svoji pobočku v zemi vývozce, která potom provádí odkup směnky, 

- order to negotiate (příkaz ke zprostředkování) je založen na podobném principu 

s tím, že banka dovozce pověřuje zahraniční pobočku odkupem cizí směnky, 

kterou na ni vystavil vývozce. 

Výhodou negociačního úvěru je především to, že umožňuje vývozci dodat zboží proti 

hotovému placení, naopak dovozcem provádí placení až v době splatnosti směnky. 

Hypoteční úvěr 

Jedná se zpravidla o dlouhodobý úvěr, který musí být zajištěn zástavním právem 

k nemovitosti. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to 

podmínkou, ručit lze i jiným objektem.  

Výše hypotečního úvěru je omezena dvěma základními faktory a to výší 

disponibilních zdrojů klienta využitelných ke splacení úvěru a cenou zástavy. V případě, že je 

hypoteční úvěr poskytován jako úvěr účelový, potom pro něj musí platit, že může být čerpán 

pouze do výše ceny toho, co je předmětem financování hypotečním úvěrem. 

Doba splatnosti může být různá, často závisí na schopnosti klienta splácet úvěr, ale 

také se musí brát v úvahu životnost nemovitosti, která slouží jako zástava k zajištění úvěru. 

Pokud se jedná o účelový úvěr, neměla by doba splatnosti úvěru přesáhnout životnost toho, co 

je předmětem financování z úvěru. 

Hypoteční úvěr může být čerpán jednorázově nebo postupně. Jednorázové čerpání se 

používá v případě, jedná li se o financování koupě již existujícího objektu, nebo pokud je 

hypoteční úvěr použit na splacení již dříve poskytnutého úvěru. Postupné čerpání se používá, 

pokud je z úvěru financována výstavba či rekonstrukce nemovitosti. 
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Způsoby splacení hypotečního úvěru také mohou být různé, mohou se splácet 

jednorázově či průběžně. Jednorázové splácení se používá pouze výjimečně, bývá to často ve 

spojení s pojištěním či stavebním spořením. Klient po celou dobu splatnosti platí pouze úroky 

z úvěru, přičemž splatnost úvěru je sjednaná k určitému datu, kterému klient získává 

jednorázovou platbu ze životního pojištěné či stavebního spoření, z níž je úvěr jednorázově 

splacen. Tento způsob splacení je pro klienta výhodnější z více hledisek. Klient si může více 

snížit daňový základ
3
. Také jsou zhodnocovány prostředky, které jsou vkládány do stavebního 

spoření či životního pojištění. Průběžné splacení úvěru je prováděno prostřednictvím 

pravidelných konstantních měsíčních plateb – anuit. Tento způsob splácení hypotečního úvěru 

bývá častější.  

Výše úrokové sazby je vzhledem k poměrně malému riziku bank, které je dáno 

zajištěním zástavním právem k nemovitosti, zpravidla nižší ve srovnání s úrokovými sazbami 

z jiných úvěrů. Úroková sazba může být stanovena jako pevná sazba po celou dobu splatnosti 

úvěru nebo pohyblivá sazba v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Často je 

používána i kombinace obou způsobů a to pevná sazba pro několik počátečních let a poté 

sazba pohyblivá pro zbylou dobu do splatnosti hypotečního úvěru.  

Spotřebitelský úvěry 

Jedná se o úvěr, který je poskytován soukromým osobám a domácnostem, které slouží 

k financování spotřebního zboží, automobilů, pořízení nebo stavbě bytů a rodinných domů. 

Není určen k financování nemovitostí či kapitálu na podnikání, pro tyto účely se používají 

jiné druhy úvěrů.  

Pro poskytování spotřebitelského úvěru je důležitá znalost klienta a výše jeho příjmů. 

Spotřebitelský úvěr je možné členit podle několika hledisek. Podle účelovosti se 

spotřebitelský úvěr dělí na: 

- účelový (jsou poskytovány na financování nákupu spotřebních předmětů či 

služeb), 

- neúčelový (jsou poskytovány jako jednorázové úvěry, u kterých banka nesleduje 

účel jejich poskytnutí).  

Podle typu výplaty se dělí na: 

- hotovostní (finanční prostředky jsou vypláceny klientovi v hotovosti), 

- bezhotovostní (finanční prostředky jsou klientovi zaslány na účet).  

Z hlediska zajištění se spotřebitelské úvěry poskytují jako: 

                                                
3 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, §15/3 
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- nezajištěné úvěry (není dohodnut žádný zajišťovací nástroj), 

- zajištěné úvěry (je dohodnut některý zajišťovací nástroj, často se v praxi využívá 

ručení jiné osoby).  

Dále lze úvěr rozdělit podle subjektu, který úvěr poskytuje na: 

- přímé spotřebitelské úvěry (poskytovány přímo bankou), 

- nepřímé spotřebitelské úvěry (poskytovány prostřednictvím společnosti 

prodávající zboží či služby). 

Z hlediska způsobu poskytování se mohou objevovat spotřebitelské úvěry ve dvou 

základních variantách: 

- jednorázové spotřebitelské úvěry (poskytovány najednou ve sjednané výši), 

- revolvingové spotřebitelské úvěry (poskytovány formou určení úvěrového rámce, 

do kterého klient může automaticky čerpat prostředky), jsou nabízeny v různých 

formách: 

o kontokorentní úvěry, 

o úvěrové karty. 

Akceptační úvěr 

Akceptační úvěr je spjat se směnkou. Banka akceptuje směnku, kterou na ni vystavil 

její klient. Banka se tak stává hlavním dlužníkem a je povinna v den splatnost uhradit částku 

uvedenou na směnce, bez ohledu nato zda ji klient složí či nesloží prostředky ke krytí 

závazku. Za poskytnutí toho úvěru si banka účtuje akceptační provizi, která je často stanovena 

jako měsíční procentní sazba ze směnečné částky.  

Akceptační úvěr dává klientovi různé možnosti použití a to především: 

- použít k zaplacení dodavateli či jiné osobě, 

- eskontovat bance (prodat směnku bance před splatností směnky a výnos použít 

k zaplacení prodávajícímu). 

Remboursní úvěr 

Remboursní úvěr se využívá v rámci mezinárodního obchodu, jedná se o modifikace 

akceptačního úvěru. 

Tento úvěr bývá spojován s dokumentárním akreditivem s odloženou splatností. Jako 

remboursní banka zde vystupuje přímo banka vývozce (přímý remboursní úvěr), která na 

základě akreditivu s odloženou splatností vystaveného bankou dovozce, akceptuje proti 

předání akreditivních dokumentů směnku, kterou na ni vystaví vývozce. Banka je ochotna i 
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směnku sama eskontovat, a vývozce tak obdrží zaplaceno okamžitě po předání akreditivních 

dokumentů. 

Avalový úvěr 

Jedná se o ručitelský úvěr. Pod avalový úvěr se zahrnují veškeré formy ručení a záruk 

banky za svého klienta. Může se vyskytovat v různých formách: 

- avalový úvěr ve formě ručení (banka se jako ručitel zavazuje uhradit určitý 

závazek za svého klienta), 

- směnečný aval (banka se zaručuje směnečnou doložkou za některého ze 

směnečných dlužníků a ručí potom shodně jako tato osoba). 

Cenou avalového úvěru je avalová provize. Ta je ovlivňována faktory jako doba 

splatnosti, bonita klienta, forma zajištění aj. 

Avalové úvěry jsou dle povahy krátkodobé či dlouhodobé. 

Bankovní záruky 

Bankovní záruky jsou využívány v různých formách v mezinárodním obchodě, jejich 

využití se rozvíjí i v tuzemských podmínkách. Jde o závazek banky vyplatit peněžitou částku 

oprávněné osobě (beneficientovi), pokud budou splněné podmínky v záruční listině. Náš 

bankovní řád požaduje pro bankovní záruku písemný závazek banky do výše určité peněžité 

částky a uspokojení věřitele, jestliže dlužník nesplní určité závazky. 

Příkazce (klient banky, který přikázal záruku) sjednává s bankou smlouvu mandátní, 

ve které je stanoven obsah záruční listiny a pověření banky k vystavení bankovní záruky. 

Záruční listina by měla obsahovat: 

- úvodní ustanovení – preambule (důvody vzniku bankovní záruky), 

- záruční prohlášení banky (banka přebírá záruku za příkazce a zavazuje se provést 

určité peněžité plnění), 

- závěrečné ustanovení (údaje o době splatnosti). 

Bankovní záruka může probíhat několika způsoby: 

- přímá záruka (vystavující banka vstupuje do přímého kontaktu s beneficientem a 

oznamuje mu vystavení bankovní záruky), která je využívána především 

v tuzemsku. Pokud by se jednalo o mezinárodní záruku, zapojila by se do průběhu 

vystavení záruky i další banka, která může být v postavení: 

o avizující banky (oznamuje beneficientovi vystavení záruky a nepřebírá vůči 

němu žádné závazky ze záruky), 
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o potvrzující banky (potvrzuje záruku vydanou jinou bankou a ručí ve vztahu 

k beneficientovi jako vystavující banka), 

- nepřímá záruka (vystavující banka pověřuje zahraniční banku vystavením nové 

záruky, beneficient může požadovat plnění záruky pouze od banky, která vystavila 

protizáruku). 

Výzva k plnění záruky může mít písemnou formu, pokud není ve smlouvě uvedeno 

jinak. Plnění ze záruky musí být pouze peněžní. 

Ze záruční listiny vyplývají podmínky pro uplatnění nároku na plnění ze záruky. 

Z hlediska charakteru těchto podmínek je důležité rozlišovat záruky na: 

- akcesorické záruky (těsná vazba na zajišťovaný objekt), se mohou vyskytovat jako 

záruky. 

o subsidiární (ručící banka je povinna plnit ze záruky, pokud dlužník nesplní 

svůj závazek ani po výzvě beneficienta), 

o solidární (beneficient může uplatňovat nároky ze záruky, aniž by předtím 

požadoval splnění závazku po dlužníkovi),  

- abstraktní záruky (jsou na zajišťovaném závazku nezávislé), plnění abstraktní 

záruky může být pro beneficienta vázáno: 

o pouze na výzvu plnění ze záruky, 

o na výzvu k plnění ze záruky a předložení záruční listinou stanovených 

dokumentů. 

Bankovní záruky bývají rozdělovány do dvou skupin: 

- platební záruky (je zárukou banky za uhrazení platebního závazku kliente), 

- neplatební záruky (je zárukou za jiný neplatební závazek), k nejvýznamnějším 

druhům neplatební záruky patří: 

o záruka za nabídku (je využívána subjekty vypisující soutěž na dodávku 

určitého zboží či provedení nějaké práce), 

o kauční záruka (je určena k zajištění kvality dodávky), 

o akontační záruka (zajišťuje kupujícímu, že dostane zpět uhrazené zálohy 

nebo jejich dohodnutou část v případě, že prodávající nedodá dohodnuté 

množství zboží a sám uhrazené zálohy nevrátí). 
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2.3 Úvěrová analýza 

Každá banka se snaží o minimalizaci úvěrového rizika, vycházející z jejich obchodů. 

Z tohoto důvodu má každá banka vypracovaný celý systém řízení úvěrového rizika. Jeho 

významnou součástí je úvěrová analýza. 

Úvěrová analýza je jedním ze zásadních faktorů, který určuje kvalitu úvěrového 

portfolia banky. Jejím základním cílem je komplexně posoudit schopnost klienta v budoucnu 

splácet poskytnutý úvěr či plnit jiné sjednané závazky vůči bance.  Při rozhodování o 

poskytnutí či zamítnutí úvěru se banka může dopustit dvou zásadních chyb: 

- poskytne úvěr klientovi, který nebude schopen daný úvěr splácet včetně úroků, 

- odmítne klienta, který by naopak byl schopen daný úvěr řádně splácet. 

Obě tyto chyby znamenají pro banku ztrátu, protože i potenciální ziskový obchod, 

který banka neuskuteční, je pro banku v zásadě ztrátou. Úvěrová analýza by právě proto měla 

co nejspolehlivěji oddělit obě skupiny klientů. 

Způsob úvěrové analýzy se liší u komerčních úvěrů, které jsou poskytovány 

podnikům, a spotřebních úvěrů, kdy příjemcem jsou fyzické osoby a jsou poskytovány na 

spotřební účely. 

 Cílem práce bude pouze úvěrová analýza pro komerční úvěry. Systém úvěrové 

analýzy může mít v různých bankách různou formu, nicméně obsahové náležitosti jsou velmi 

podobné. Nejčastěji se jedná o hodnocení osobních kvalit klienta, schopnosti klienta splácet 

poskytnutý úvěr včetně úroku, finanční a majetkovou situaci klienta, vliv potenciálních změn 

v ekonomických podmínkách na daného klienta a jeho schopnost splácet úvěr atd. Dalším 

možným přístupem je posouzení úvěrové schopnosti na základě analýzy obchodního a 

finančního rizika. 

Základním informační zdroje, ze kterých banka vychází při úvěrové analýze, jsou 

zejména údaje o dosavadním klientovi, budoucí záměry firmy, vlastní dosavadní zkušenosti 

s klientem, informace o profilu vlastníků dané firmy a managementu, údaje o podobných 

firmách, ale také informace od jiných bank o klientovi. 

2.3.1 Znalost klienta 

Pro každou banku je velice důležité opatřit si co nejvíce dostupných základních 

informací o každém klientovi. Již při zřízení účtu by si banka měla vyžádat o klientovi 

doporučení. Podrobnější informace bude dále potřebovat před poskytnutím úvěru. Každá 

žádost o úvěr musí být posuzována zvlášť v souvislosti s prostředím, ve kterém klient působí. 
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Částka, o kterou klient žádá, by měla být zohledněna s jeho vlastními příjmy. Také se musí 

brát zřetel na vkládání kapitálu, který je klient ochotný investovat. Klient by měl sám 

financovat alespoň část provozního kapitálu. 

2.3.2 Žádost o úvěr 

Každá banka by si měla vymezit čas k prostudování žádosti o úvěr, protože i žadatel 

strávil nad touto žádostí jistou dobu. Banka by měla mít vlastní systém ve vyhodnocování 

žádosti, který by měl být podložen žádostí o úvěr a případnými dokumenty, které žadatel 

předloží. Většina bank tedy vyžaduje: 

- trvalé bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu nebo sídlo firmy, pokud se jedná 

o právnickou osobu na území České republiky 

- nejméně dvě ukončená daňová období, 

- kladný výsledek hospodaření, 

- bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního 

zabezpečení, 

- firma nesmí být v likvidaci, konkurzu ani vyrovnání, 

- vedení účtu u dané banky (hlavně pokud jde o kontokorentní úvěr), 

- předložení podnikatelského záměru, 

- určité procento vlastních zdrojů (hlavně u investičních a hypotečních úvěrů), 

- určení účelu (hlavně u investičních úvěrů). 

Dokumenty, které jsou přikládány k žádosti o úvěr, jsou podstatným zdrojem 

informací. Mělo by se jednat zejména o tyto dokumenty: 

- doklad opravňující k podnikání (prokazující právní subjektivitu), 

- roční účetní závěrka, výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovány) a 

daňová přiznání za několik let 

- ekonomické výsledky za poslední měsíc v rozsahu účetních výkazů, 

- podnikatelský záměr, 

- finanční plán na dobu uvěrové angažovanosti, 

- potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a 

zdravotním pojišťovnám, nebo jen čestné prohlášení, 

- materiály tykající se navrhovaného zajištění, 

- bankovní reference na společnost a její vlastníky, 

- doplňující údaje dle požadavku banky. 

- doklad o zajištění odbytu produkce. 
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Všechny žádosti by měli být posuzovány z více hledisek, jako jsou: 

- úvěrová metodika banky, 

- charakter a rozsah žadatelovi činnosti, 

- vlastní zdroje žadatele, 

- délka trvání vztahu mezi bankou a žadatelem. 

Pokud banka takto žádost předběžně prostuduje, může banka vypracovat úvěrový 

návrh. A dále se bude žádostí zabývat podrobněji. Banka by měla použít posloupnost otázek, 

která je podobná hledání kritické cesty a která prověří všechny důležité body pro konkrétní 

typ podniku nebo odvětví. Tato posloupnost mívá často podobu algoritmu (viz Příloha č. 1). 

Pokud žadatel projde všemi kroky schvalování úvěru, je mu zaslána nabídka úvěru, 

kde jsou sjednány podmínky úvěru a informace o poplatcích. Souhlasí-li žadatel s uvedenými 

podmínkami, podepíše nabídku úvěru a tím je obchod uzavřen. 

2.3.3 Hlavní součásti úvěrové analýzy 

Systém posouzení úvěrové schopnosti klientů může být rozdělen různě, avšak základní 

oblasti, které jsou předmětem zkoumání banky, jsou v zásadě stejné. K nejdůležitějším patří: 

- analýza vnějšího prostředí, ve kterém firma podniká, 

- posouzení kvality managementu a organizace firmy, 

- analýza dosavadních zkušeností s daným klientem, 

- finanční analýza firmy, 

- analýza záměrů firmy a budoucího vývoje. 

Pro další vývoj práce bude podstatná pouze finanční analýza firmy. 

2.4 Finanční analýza firmy 

Finanční analýza je jednou z významných součástí úvěrové analýzy. Je založena na 

tradičních metodách známých z podnikových financí. Výpočet vychází z analýzy finančních 

ukazatelů, které se určí z údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Cílem finanční analýzy je 

určit základní trendy ve vývoji podniku a současně provést srovnání na základě těchto údajů 

s jinými podniky nebo s určitými průměrnými hodnotami za dané odvětví apod. 

Finanční analýza se zaměřuje především na analýzu ukazatelů minulosti, ale může se 

používat i pro výpočet budoucích ukazatelů.  
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V rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, 

které je možno s úspěchem aplikovat. Při realizaci finanční analýzy musíme dbát na 

přiměřenost volby metod analýzy. Výběr metody musí být učiněn s ohledem na: 

- účelnost (metoda musí odpovídat předem zadanému cíli), 

- nákladnost (analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, z toho vyplývá, že sebou 

nese celou řadu nákladů), 

- spolehlivost (musí se využívat kvalitní dostupná data). 

Základem rozličných metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční 

ukazatele jsou obvykle určovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů.  

Finanční analýza je v podstatě cílenou analýzou zjišťování silných a slabých stránek 

finančního zdraví firmy. 

Finanční analýza využívá nejčastěji dvě skupiny metod, a to metody elementární a 

metody vyšší. Pro další vývoj práce bude důležitá elementární metoda.  

Metody elementární analýzy pracují s ukazateli, kterými jsou buď položky účetních 

výkazů a údaje z dalších zdrojů nebo čísla, která jsou z nich odvozena. Časové hledisko pro 

finanční analýzu hraje důležitou roli, proto je důležité rozlišovat stavové a tokové veličiny. 

Stavové veličiny se vztahují k určitému časovému okamžiku (data z rozvahy), tokové veličiny 

se pak vztahují k určitému časovému intervalu (data z výkazu zisku a ztráty). Elementární 

metody finanční analýzy můžeme rozdělit do několika skupin, které však jako celek 

znamenají komplexní finanční rozbor hospodaření podniku, a to na: 

- analýzu stavových ukazatelů, 

o horizontální analýza (zabývá se časovými změnami absolutních ukazatelů), 

o vertikální analýzy (jde o procentní rozbor), 

- analýzu rozdílových a tokových ukazatelů: 

o analýza fondů, 

o analýza cash flow, 

- poměrovou analýzu: 

o ukazatele rentability, 

o ukazatele aktivity 

o ukazatele zadluženosti, 

o ukazatele likvidity, 

o ukazatele kapitálového trhu, 

- analýzu soustav ukazatelů: 

o pyramidové rozklady, 
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o Du Pointův rozklad. 

Pro další vývoj práce bude podstatná pouze poměrová analýza. 

3 Finanční analýza vybrané firmy 

3.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji využívána a to proto, že vychází výhradně 

z údajů ze základních výkazů. Používá veřejně dostupné informace, tudíž k nim má přístup i 

externí finanční analytik. Poměrový ukazatel se vypočítává jako poměr jedné nebo několika 

účetních položek z účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Podrobný rozbor 

jednotlivých ukazatelů bude uveden v následujících kapitolách. 

3.1.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky majetku představuje schopnost přeměny majetku na peněžní 

hotovost, a to rychle a bez velké ztráty. Likvidnost podniku je schopnost podniku uhradit včas 

své platební závazky. 

Zpravidla se používají tři základní ukazatele – běžná likvidita, pohotová likvidita a 

okamžitá likvidita. Často se také uvádí peněžní likvidita, která je jakousi obdobou okamžité 

likvidity.  

Je dobré sledovat likviditu v delší časové řadě, umožní tak lepší chápání situace 

podniku. U ukazatelů likvidity dáváme přednost stabilnímu vývoji trendu.  

Pro výpočet ukazatelů likvidity je důležité také přihlédnout k tomu, pro kterou skupinu 

je analýza určena. Z hlediska vlastnického bude výhodnější, budou-li hodnoty dosahovat 

spodní hranice pásma, naopak pro věřitele je více přijatelné horní hranice pásma. 

Běžná likvidita 

 

(3.1) 

Běžná likvidita, v literatuře označována jako likvidita 3. stupně. Ukazuje, kolikrát 

oběžná aktiva pokrývají krátkodobé dluhy. Vypovídá o tom, jak je podnik schopen dostát 

svým závazkům, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím je větší pravděpodobnost, že podnik bude stále schopen 

platby.  
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Doporučovanou hodnotou, které by měl každý podnik dosáhnout, je rozmezí 1,5 – 2,5. 

Pohotová likvidita 

 

(3.2) 

Pohotová likvidita, často označována jako likvidita 2. stupně. Platí pro ni, že čitatel by 

měl být stejný jako jmenovatel, v poměru 1 : 1, případně 1,5 : 1. Z toho vyplývá, že podnik by 

měl být schopen dostat svým závazkům, aniž by musel prodat zásoby.  

Doporučovanou hodnotou je tedy 1,1 – 1,5 a neměla by tedy klesnout pod 1. 

Peněžní likvidita 

 

(3.3) 

Peněžní likvidita, označována jako likvidita 1. stupně. Doporučovaná hodnota se 

neuvádí, ale obecně platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe pro podnik. 

Bývá často zaměňována s okamžitou likviditou, která je udávána k určitému 

okamžiku.  

Okamžitá likvidita 

 

(3.4) 

Okamžitou likviditu nelze sestavit z veřejně publikovaných údajů z účetních závěrek, 

protože výši dluhů s okamžitou splatností lze zjistit z pokladů podnikové účtárny (z 

platebního kalendáře podniku). Pojem pohotové platební prostředky znamená sumu peněz na 

běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, může jít také o volně obchodovatelné cenné papíry 

či šeky. Jedním slovem jde o finanční majetek. Dluhy s okamžitou splatností jsou závazky 

splatné v den sestavení ukazatele a dříve. 

Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota převzatá z americké literatury 

v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro Českou republiku bývá často rozmezí rozšiřováno na 0,6 – 1,1. 

Pokud nejsou dodrženy předepsané hodnoty pro okamžitou likviditu, neznamená to 

jednoznačně, že firma má finanční problémy. Proto se doporučuje ještě podrobněji analyzovat 

krátkodobé zdroje financování. 
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3.1.2 Ukazatele rentability  

Rentabilita, často nazývána výnosnost vloženého kapitálu, je ukazatelem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje nebo dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Obecně 

slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

V čitateli bývá zisk a ve jmenovateli nějaký vložený kapitál. Významné kategorie 

zisku, které můžeme najít ve výkazu zisku a ztráty jsou: 

- EBIT (zisk před odečtením úroků a daní), odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření, 

- EAT (zisk po zdanění), odpovídá výsledku hospodaření za běžné účetní období, 

- EBT (zisk před zdanění), tedy provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a 

mimořádný výsledek hospodaření, o kterého nebyly odečteny daně. 

Pro zjišťování rentability jsou v praxi nejčastěji používány ukazatele rentability 

celkového vloženého kapitálu, ukazatele rentability vlastního kapitálu, rentability odbytu a 

rentability nákladů. 

Obecně platí, že čím jsou hodnoty rentability vyšší, tím lépe zhodnocují své zdroje. 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

 

(3.5) 

Vyjadřuje celkovou efektivnost firmy. Pro vyjádření zisku se nejčastěji používá EAT 

(zisk po zdanění, ale před vyplácením dividend), ukazatel tedy poměřuje vložené prostředky 

se ziskem ale také se zhodnocením cizího kapitálu. Je možné použít jako zisk EBIT, ale 

v případě, že nám jde o srovnání podniků s rozdílným daňovým prostředím a rozdílným 

úrokovým zatížením z toho může být získána položka srovnatelná s odvětvovými hodnotami 

ROA. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

(3.6) 

Vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu akcionáři či vlastníky podniku. Růst tohoto 

ukazatele může vypovídat o zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního podílu 

kapitálu ve firmě či pokles úročení cizího kapitálu. Vyjádření zisku je stejné jako pro ROA. 
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Pro tento ukazatel obecně platí, že by měl být vyšší než je úroková míra bezrizikových 

cenných papírů (státní obligace a státní cenné papíry). 

Rentabilita tržeb (odbytu) 

 

(3.7) 

Rentabilita tržeb nám udává, jak dané tržby jsou pro podnik ziskové. Vyjadřuje, kolik 

podnik dokáže z 1 Kč tržeb vyprodukovat efektu, tedy zisku. Obecně lze říci, že čím vyšší je 

rentabilita tržeb, tím lepší je situace v podniku z hlediska produkce. 

Rentabilita nákladů 

 

(3.8) 

Rentabilita nákladů bývá považována za doplňkový ukazatel k ukazateli rentability 

tržeb. Obecně platí, že čím nižší je hodnota rentability nákladů, tím lepších výsledku 

hospodaření podnik dosahuje. 

3.1.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv ve své 

činnost cizí zdroje. Pro podnik není dobré, aby používala k financování pouze vlastní kapitál, 

dochází poté ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování pouze 

cizími zdroji by vedlo k velké zadluženosti a z reálného hlediska by to nebylo ani možné, 

jelikož by bylo těžké získat takový objem cizích zdrojů. Proto se vyžaduje, aby kapitál cizí a 

vlastní byl vyrovnán. Jedná se o tzv. „zlaté pravidlo vyrovnání rizika“, které toto doporučuje.  

Analýza zadluženosti srovnává rozvahové položky, na jejich základě zjistí, v jakém 

rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. Mezi základní poměrové ukazatele 

zadluženosti patří celková zadluženost, koeficient samofinancování a ukazatel úrokového 

krytí. 

Celková zadluženost 

 

(3.9) 
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Celková zadluženost bývá často označována také jako ukazatel věřitelského rizika. 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti, tím vyšší je riziko věřitelů, proto 

věřitelé preferují nižší ukazatel zadluženosti. Pokud by bylo dodržováno „zlaté pravidlo“, 

měla by úroveň ukazatele dosahovat 50 %. 

Koeficient samofinancování 

 

(3.10) 

Jde o ukazatel, který je doplňkový k celkové zadluženosti a jejich součet by měl dát 1. 

Ukazatel úrokového krytí 

 

(3.11) 

Pomoci tohoto ukazatele se zjišťuje, zda je pro podnik dluhové zatížení únosné. Udává 

nám, kolikrát je zisk vyšší než úrok. V zahraničí je doporučovaná hodnota 3 a více. Za 

bezproblémovou úroveň lze považovat hodnotu 8. 

3.1.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity určuje schopnost podniku využívat investované finanční prostředky 

a určuje vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých aktivech a pasivech.  

Ukazatele aktivity nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo 

aktiv a dobu obratu. Vypočítané hodnoty nám udávají jaký má vliv hospodaření podniku na 

výnosnost a likviditu. U tohoto ukazatele bývá uváděno pravidlo solventnosti, které 

doporučuje, aby doba obratu krátkodobých závazků byla delší než doba obratu pohledávek.  

Nejpoužívanější ukazatele, které budou rozebrány - obrat celkových aktiv, obrat 

zásob, doba obratu zásob, obrat pohledávek, doba obratu pohledávek, obrat závazků, doba 

obratu závazků. 

Obrat celkových aktiv 

 

(3.12) 
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Obrat celkových aktiv bývá často označován jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. Vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za dané období. Je-li hodnota obrátky nižší než 

odvětvový průměr, musí podnik zvýšit tržby nebo snížit stav neúčelně využívaných aktiv. 

Obrat zásob 

 

(3.13) 

Obrat zásob, jinak rychlost obratu zásob vyjadřuje, kolikrát dojde za období (zpravidla 

jeden rok) ke spotřebě a obnově zásob. 

Čím nižší je vypočítaná hodnota ve vztahu k odvětvovému průměru, tím více má 

podnik přebytečných zásob a nižší výnosnost. 

Doba obratu zásob 

 

(3.14) 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Je 

obecně dáno, že čím vyšší obrat zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší situace pro firmu.  

Obrat pohledávek 

 

(3.15) 

Obrat pohledávek určuje, kolikrát se uskuteční obrátka pohledávek za dané období. 

Obecně platí, že čím rychlejší je obrat pohledávek (vyšší hodnota ukazatele), tím rychleji 

bude mít podnik uhrazené pohledávky a může dále investovat získanou hotovost. 

Doba obratu pohledávek 

 

(3.16) 

Doba obratu pohledávek je doplňkový ukazatel k obrátce pohledávek. Doba obratu 

pohledávek určuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Jak dlouho 

bude trvat jedna obrátka pohledávky na tržby. 
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Obrat závazků 

 

(3.17) 

Doba obratu závazků 

 

(3.18) 

Vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky, tedy jak dlouho trvá podniku uhradit 

své závazky. 

3.1.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Tato analýza se provádí v akciových společnostech. Dává informace o finančním 

postavení podniku na kapitálovém trhu a o tom, jak jeho akcie hodnotí investoři. 

K nejvýznamnějším ukazatelům patří účetní hodnota akcií, čistý zisk na akcii, dividendový 

výnos a ukazatel P/E. 

Účetní hodnota akcií 

 

(3.19) 

Účetní hodnota akcií vypovídá o výkonnosti podniku. V čase by se měl tento ukazatel 

vykazovat jako rostoucí, neboť pak se podnik jeví pro potenciální investory jako finančně 

zdraví. 

Čistý zisk na akcii 

 

(3.20) 

Čistý zisk na akcii dává investorům informace o velikosti zisku na jednu kmenovou 

akcii. V literatuře se často o čistém zisku na akcii mluví jako o rentabilitě na jednu akcii. 
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Dividendový výnos 

 

(3.21) 

Dividendový výnos jednoznačně určuje zhodnocení vložených finančních prostředků, 

protože motivací pro investory je pravděpodobně zvyšující se příjem z dividend. 

Ukazatel P/E 

 

(3.22)
4
 

Jde o poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii. Určuje, kolik stojí 1 Kč čistého zisku na 

akcii dané společnosti. 

3.2 Zdroje finanční analýzy 

Pro výpočet finanční analýzy je nutno mít k dispozici kvalitní podklady. 

Z nekvalitních podkladů nemohou být získány hodnotné výsledky finanční analýzy.  

Účetní výkazy jsou výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu. 

Zachycují pohyb podnikových financí ve všech podobách a ve všech fázích podnikové 

činnosti. Nutnou podmínkou je, aby tyto výkazy byly v souladu s danými předpisy
5
. Účetní 

výkazy se mohou dělit do dvou skupin: 

- výkazy finančního účetnictví, 

- výkazy vnitropodnikového účetnictví. 

Pro finanční analýzu jsou podstatné výkazy finančního účetnictví, které jsou také 

rozhodující součástí účetní závěrky. Jde o tyto výkazy: 

- rozvaha (bilance), 

- výkaz zisku a ztrát, 

- příloha. 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje jednotlivé položky aktiv a pasiv, podává souhrnně přehled o stavu 

majetku, z pohledu jeho složení a zdrojů jeho krytí k rozvahovému dni.  

                                                
4 Vzorce 3.1 – 3.22 zdroj: MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ, Finanční analýza, 2. vyd. Praha: ASPI 

a.s., 2006. ISBN 80-7357-219-2 
5 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
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Členské státy mohou sestavovat rozvahu buď podle dvou vzorů, daných 4. direktivou 

EU (vzor A a vzor B) nebo si účetní jednotka může stanovit formát rozvahy sama. Podstatné 

je, aby rozvaha znázornila funkční skladbu majetku (rozlišit dlouhodobý a oběžný majetek), 

umožnila vyhodnotit dlouhodobou finanční stabilitu podniku a předložila informace o 

vlastním kapitálu. Dle Ministerstva financí ČR je povinné sestavovat rozvahu podle vzoru A, 

danou 4. direktivou EU. 

Vzor A vyplývá z bilanční rovnice aktiva = pasiva a má formu dvoustranné tabulky. 

Aktiva představují majetkovou strukturu podniku. Je pro ně rozhodující, že mají 

schopnost přinést v budoucnu podniku ekonomický prospěch. Aktiva jsou uspořádána podle 

jejich likvidity, tj. podle jejich schopnosti a rychlosti přeměnit se v peníze, a to postupně od 

nejméně likvidních (dlouhodobý majetek) k nejvíce likvidním (peněžní prostředky a 

krátkodobý finanční majetek).  

Aktiva jsou v rozvaze uváděna za běžné účetní období jako brutto hodnota, korekce 

(oprávky, opravné položky, aj.) a netto hodnota (rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcí). Dále 

je v rozvaze uvedena i netto hodnota za minulé účetní období pro sledování vývoje a také pro 

účely finanční analýzy. 

Pasiva je možno označit jako zdroj financování podniku. Lze jimi hodnotit finanční 

strukturu analyzovaného podniku. Pasiva jsou uspořádána podle vlastnictví zdrojů 

financování na vlastní kapitál a cizí zdroje (rezervy, úvěry a závazky, které jsou uspořádány 

podle doby splatnosti na dlouhodobé a krátkodobé apod.). 

Pasiva jsou v rozvaze uváděna za běžné účetní období a za minulé účetní období. Při 

posuzování pasiv podniku, zjistit výši zdrojů a jejich strukturu vzhledem k vlastnictví, časové 

omezení zdrojů a dodržování zásady opatrnosti podniku. 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztrát zachycuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Vykazuje pohyb výnosů a nákladů, tudíž se vztahuje k určitému časovému 

intervalu. Výkaz zisku a ztrát podrobně rozvádí výsledek hospodaření běžného roku a je 

ovlivňován změnami rozvahových položek, které jsou zároveň výnosem nebo nákladem. 

4. direktiva nabízí 4 vzory pro výkaz zisku a ztráty (vzory A, B, C, a D). Všechny 

vzory splňují myšlenku poskytnout informace o zisku či ztrátě za účetní období v členění na 

výsledek hospodaření z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Součet výsledku za 

provozní a finanční činnost poskytuje výsledek za běžnou činnost, který je zdaňován daní 

z příjmů. Mimořádný výsledek poskytuje mimořádný výsledek za běžnou činnost a je také 
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zdaňován. Takový výkaz zisku a ztrát obsahuje více mezisoučtů a je tedy označován za 

vícestupňový. 

3.3 Finanční analýza firmy A 

Firma A je právní formou fyzická osoba. Předmětem podnikání je veterinární služba. 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou sestaveny za rok 2011. Pro výpočty jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy byly použity uvedené účetní výkazy. Vypočítané ukazatele 

finanční analýzy jsou uvedeny v Tab. 3.1. Pro výpočet ukazatelů finanční analýzy byly 

použity vzorce (3.1) až (3.22). Nebyly ale využity všechny uvedené vzorce, nýbrž jen ty, které 

jsou považovány za podstatné. 

Dále budou rozebrány jednotlivé poměrové ukazatele, dle dosazených hodnot 

získaných z účetních výkazů. 

Tab. 3.1 Finanční analýza firmy A
6
 

Ukazatel 
Rok 2011 

(sledované období) 

Rok 2010 

(minulé období) 

Běžná likvidita 0,73 0,62 

Pohotová likvidita 0,41 0,31 

Peněžní likvidita 0,21 0,14 

Rentabilita aktiv (%) 7,60 16,79 

Rentabilita vlastního kapitálu (%) 11,37 30,42 

Rentabilita tržeb (%) 7,02 20,71 

Celková zadluženost (%) 55,44 61,28 

Koeficient samofinancování (%) 44,56 38,72 

Úrokové krytí 5,67 7,05 

Obrat celkových aktiv 1,08 0,81 

Obrat zásob 6,91 6,16 

Doba obratu zásob 52,07 58,42 

Obrat pohledávek 11,52 10,78 

Doba obratu pohledávek 31,24 33,38 

Doba obratu závazků 159,67 188,62 

                                                
6 Zdroj: vlastní výpočty 
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3.3.1 Likvidita 

Běžná likvidita tohoto podniku nesplňuje doporučovanou hodnotu, je o polovinu 

menší. Ale ve srovnání s minulým obdobím pomalým tempem roste. Nicméně firma A 

nebude příliš schopná hradit své krátkodobé závazky. I kdyby firma prodala zásoby, stále to 

na uhrazení krátkodobých závazků stačit nebude. 

Pohotová likvidita také nesplňuje doporučovanou hodnotu, ale některé rizikovější 

strategie připouští hranici až 0,4. Opět ve srovnání s minulým obdobím ukazatel roste.  

Peněžní likvidita je v podstatě také pod hranicí doporučené hodnoty. Oproti minulému 

období pomalým tempem roste. Podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu mohou být 

doporučované hodnoty ještě nižší, a to až na 0,2. V tomto případě již by byla hodnota peněžní 

likvidity za sledované období přijatelná. Znamenalo by to, že firma je alespoň z jedné pětiny 

schopna uhradit své závazky. 

Jak již bylo uvedeno, jde o firmu, která se zabývá poskytováním služeb, je tedy 

pochopitelné, že nebude mít tak velké zásoby jako např. výrobní podniky. V některých 

případech splňuje alespoň rizikovější hranici. Pro podnik je ale podstatné, že ve srovnání 

s minulým obdobím, hodnoty ukazatelů narůstají. Což by mohlo mít vliv i na rozhodování 

věřitele. 

3.3.2 Rentabilita 

Rentabilita aktiv je v současném období poměrně nízká. V minulém období byla více 

než dvojnásobná. Tudíž výnosnost aktiv klesá. Firma není příliš schopna využívat efektivně 

svá aktiva. Tudíž není schopna využívat aktiva k dosahování zisku během účetního období. 

Rentabilita vlastního kapitálu je vyšší než rentabilita aktiv. Zisk z vlastního kapitálu je 

v určité přijatelné výši. Z pohledu odvětví je podnik jistě na dobré úrovni. Nicméně, ve 

srovnání s minulým obdobím je ukazatel velice nízký. Klesl o více než polovinu a tato 

skutečnost nebude mít dobrý vliv na úsudek věřitele. 

Z rentability tržeb vyplývá, že podnik je schopen za sledované období vyprodukovat 

0,07 Kč zisku z 1 Kč tržeb ve sledovaném období. A to není příliš dobrý výsledek. 

V minulém období byla ziskovost o mnoho větší.  

Celkový pohled na firmu z hlediska rentability, není příliš přijatelný. Rentabilita je 

v některých případech, alespoň v přijatelné výši, nicméně vývoj ve sledovaném období klesá.  
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3.3.3 Zadluženost 

Celková zadluženost této firmy je více než nadpoloviční. S ohledem na vývoj trendu 

se situace firmy zlepšila. V minulosti byla firma pro věřitele více riziková než ve sledovaném 

období. 

Koeficient samofinancování ve sledovaném období je v přijatelné výši. V minulém 

období byl nižší. Jeho vývoje je jak pro podnik, tak pro věřitele dobrý.  

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úrok. Za sledované období 

je hodnota menší než za minulé období, ale oba výsledky jsou více než minimální 

doporučovaná hodnota. 

Pro celkový pohled na zadluženost firmy se dá říci, že podnik se snaží své problémy 

řešit. Pro věřitele má podnik dobrý vývoj. Další výhodou pro podnik je, že má podstatně 

vysoké úrokové krytí, které může věřitele ovlivnit. 

3.3.4 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv je ve sledovaném období 1,08 a v minulém období 0,81. 

Vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí v tržby. Z výpočtu vychází, že se obrat v meziročním 

srovnání zvýšil. 

Obrat zásob u této firmy dosahuje poměrně menších hodnot a to 6,91 za sledované 

období a 6,16 za minulé období. Ve srovnání s minulým obdobím, obrat roste. Jelikož firma 

poskytuje služby, je pochopitelné, že nebude mít velké zásoby, které by měla stále doplňovat. 

Doba obratu zásob je 58 dnů ve sledovaném období a 58 dnů za minulé období. Opět 

je zde znatelné, že oběžná aktiva jsou po delší dobu vázána ve formě zásob. Jak již bylo 

uvedeno, nejde o výrobní firmu, ale o podnik poskytující služby oběžná aktiva ve formě 

zásob, zde nejsou tak často přeměňována na tržby. 

Obrat pohledávek je u této firmy 11 za sledované období a 10 za minulé období. 

Pohledávky jsou během roku přeměněny v tržby 11krát, v minulém období byl ukazatel o 

trochu menší. Pohledávky nebyly tak rychle přeměnitelné. Vývoj podniku v tomto ohledu se 

zlepšil. 

Doba obratu pohledávek byla vypočítána na 31 dnů za sledované období a 33 dnů za 

minulé období. Z ukazatele vyplývá, že se splácení pohledávek v podniku zrychlilo. 

Doba obratu závazků je 159 dnů za sledované období a 188 dnů za minulé období. 

Ukazatel kvalifikuje dobu trvání úhrady závazku od okamžiku jeho vzniku (ve dnech) až po 

dobu jeho úhrady. Podnik při delší době obratu závazků prakticky využívá krátkodobý 



32 

 

dodavatelský úvěr. Není schopen splatit závazek okamžitě, ale až po delší době. V tomto 

podniku je situace velice nepříznivá. Naproti tomu se snaží podnik své obchodní problémy 

řešit a situace se podstatně zlepšila. Oproti minulému období, se jeho doba obratu závazku 

poměrně snížila. 

Celkově se o tomto podniku dá říci, v ohledu na ukazatele aktivity, že zásoby této 

firmy nejsou příliš obratové. To je ovšem pochopitelné, když se jedná o podnik, který 

poskytuje služby a jeho tržby plynou z vlastního úsilí a ne z prodeje zboží. Dále pohledávky 

mívá podnik rychle splacené, takže se věřitel nemusí obávat nějakých nedobytných 

pohledávek. Doba obratu závazku je příliš dlouhá, ale vzhledem k činnosti firmy by seto dalo 

pochopit. Podnik neprodává své výrobky, jen své služby a není pro něj prioritní splácet vždy 

nový závazek okamžitě. Doba obratu zásob je velice malá, to znamená, že podnik nedoplňuje 

tak často svůj sklad o nové zásoby, tudíž může mít i delší dobu splatnosti závazků, pokud 

objedná zboží jen dvakrát do roka. Takže se dá říci, že podnik je z pohledu věřitele přijatelný. 

3.4 Finanční analýza firmy B 

Firma B je právní formou fyzická osoba. Předmětem podnikání je pekařství. Rozvaha 

a výkaz zisku a ztráty jsou sestaveny za rok 2011. Pro výpočty jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy byly použity uvedené účetní výkazy. Vypočítané ukazatele finanční analýzy 

jsou uvedeny v Tab. 3.2. Pro výpočet ukazatelů finanční analýzy byly použity vzorce (3.1) až 

(3.22). Nebyly ale využity všechny uvedené vzorce, nýbrž jen ty, které jsou považovány za 

podstatné. 

V dalším postupu práce budou rozebrány jednotlivé poměrové ukazatele, dle 

dosazených hodnot získaných z účetních výkazů. 
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Tab. 3.2 Finanční analýza firmy B
7
 

Ukazatel 
Rok 2011 

(sledované období) 

Rok 2010 

(minulé období) 

Běžná likvidita 0,62 0,76 

Pohotová likvidita 0,52 0,66 

Peněžní likvidita 0,25 0,42 

Rentabilita aktiv (%) 20,95 26,75 

Rentabilita vlastního kapitálu (%) 74,89 965,79 

Rentabilita tržeb (%) 5,54 7,79 

Celková zadluženost (%) 76,61 97,61 

Koeficient samofinancování (%) 23,39 2,33 

Úrokové krytí 73,13 124,57 

Obrat celkových aktiv 3,78 3,44 

Obrat zásob 60,29 65,12 

Doba obratu zásob 5,97 5,53 

Obrat pohledávek 23,87 29,32 

Doba obratu pohledávek 15,08 12,28 

Doba obratu závazků 57,25 52,04 

3.4.1 Likvidita 

Běžná likvidita této firmy nesplňuje doporučovanou hodnotu, dokonce ve srovnání 

s minulým obdobím klesá. V tomto případě firma nebude schopna hradit své závazky, i kdyby 

prodala veškerý svůj likvidní majetek. 

Pohotová likvidita také nesplňuje hranici doporučované hodnoty a ve srovnání 

s minulým obdobím klesá. Nicméně, jak již bylo uvedeno, splňuje rizikovější hranici, ale 

postupným tempem klesá. Příznivější pro firmu i pro věřitele by bylo, kdyby ukazatel rostl. 

Peněžní likvidita je v podstatě také pod hranicí doporučované hodnoty a oproti 

minulému období klesá. V předchozím textu bylo uvedeno, že je možno hranici posunout až 

na 0,2. V tomto případě by byly hodnoty peněžně likvidní, nicméně za sledované období 

klesající. 

Jedná se o pekařství, výrobní podnik. V tomto případě je pro něj na škodu, že má tak 

nízké zásoby. Z pohledu věřitele, není schopný dostát svým závazkům. V některých případech 

                                                
7 Zdroj: vlastní výpočty 
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splňuje rizikové hranice, ale ve srovnání s minulým obdobím, hodnoty klesají. Což pro 

podnik není příznivé. 

3.4.2 Rentabilita 

Rentabilita aktiv je v přijatelné výši. Podnik dokáže efektivně využívat aktiva pro 

dosažení zisku. Nicméně, věřitele by mohlo znepokojovat postupné klesání v čase. 

Rentabilita vlastního kapitálu je poměrně vysoká, dá se říci, že podnik byl v minulém 

období ve velice dobré situaci. Ale je potřeba dodat, že na vině je velice nízký vlastní kapitál, 

který způsobil výpočet ukazatele v takové výši. Při podrobnějším prozkoumání rozvahy je 

zjištěno, že podnik byl v minulém období ve velice nepříznivé situaci, jeho základní kapitál 

byl v záporných hodnotách. Podnik nedosahuje v minulém období tak příznivých čísel díky 

vysokému zisku, ale z důvodu velice nízkého vlastního kapitálu. Proto se dá říci, že podnik 

zlepšil svou situaci, což je příznivé pro věřitele. 

Rentabilita tržeb u této firmy je na velice nízké úrovni a její vývojový trend není o 

mnoho lepší. Z 1 Kč tržeb je firma schopna vyprodukovat pouze 0,05 Kč zisku za sledované 

období.  

Obecně je možno říci, že rentabilita této firmy je celkově na nízké úrovni. Aktiva 

dosahují poměrného zisku, ovšem vlastní kapitál a tržby mají ziskovost mizivou. Kromě toho 

je vývojový trend pro podnik špatný. V minulém období dosahoval podnik lepších výsledků 

než ve sledovaném období. Z pohledu věřitele je tento podnik nerentabilní. 

3.4.3 Zadluženost 

Celková zadluženost byla v minulosti velice vysoká, je ale vidět, že se podnik snaží 

situaci nějak řešit. Celková zadluženost ve sledovaném období je podstatně nižší. Oproti 

jiným podnikům je příliš vysoká, ale ve srovnání s minulostí je přijatelná. 

Koeficient samofinancování je ve sledovaném období poměrně nízký. Nicméně 

v porovnání s minulým obdobím je velice dobrý.  

Ukazatel úrokového krytí je u tohoto podniku velice příznivý. Jeho hodnoty dosahují 

několikanásobku doporučované hodnoty. Ovšem příčinou je vyšší zisk před zdaněním.  

Podnik k financování své činnosti používá příliš mnoho cizích zdrojů a to vede 

k zadluženosti podniku. V minulém období dosahoval podnik kritických hodnot. Je ale vidět, 

že se snaží problémy se zadlužeností řešit, jsou znatelné rozdíly mezi výsledky z minulého a 

sledovaného období. Naopak úrokové krytí je u tohoto podniku ukázkové. Nicméně 
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v kontextu s ostatními ukazateli zadluženosti je podnik ve špatné finanční situaci. Jeho cizí 

zdroje jsou až příliš vysoké a měli by být nahrazený vlastními zdroji financování. Je ale 

znatelná snaha podniku, situaci řešit. 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv je ve sledovaném období 3,78 a v minulém období 3,44. 

Z výpočtu vychází, že aktiva se během období více než 3krát přemění v tržby. V meziročním 

srovnání se ukazatel zvyšuje. 

Obrat zásob je vypočítán v hodnotách 60 za sledované období a 65 za minulé období. 

Vypočítaný ukazatel říká, že zásoby se během roku 60krát přemění v jiné formy oběžných 

aktiv až po prodej výrobků a opětovný nákup zboží.  

Doba obratu zásob z výpočtu vychází jako 5,97 dnů za sledované období a 5,53 dnů za 

minulé období. Tyto výsledky jsou očekávatelné, jelikož jde o výrobní podnik je 

pravděpodobné, že bude mít nízký obrat zásob. Své sklady musí stále doplňovat, protože ze 

základních surovin vyrábí výrobky a ty jsou denně posílány k odbytu. 

Obrat pohledávek je 23 za sledované období a 29 za minulé období. Z ukazatele 

vyplývá, že pohledávky se během roku přemění více než dvacetkrát v tržby. V minulém 

období dosahoval obrat pohledávek lepších výsledků. 

Doba obratu pohledávek je 15 dnů za sledované období a 12 dnů za minulé období. 

Ukazatel vykazuje, že majetek podniku ve formě pohledávek se v podniku vyskytuje za 

sledované období 15 dnů. Vykazuje, že pohledávky jsou v průměru splaceny za 15 dnů za 

sledované období. Opět je nutno poukázat, že v minulém období byla doba obratu pohledávek 

12 dní, což je pro podnik výhodnější. Ale tato změna není příliš radikální. 

Doba obratu závazků je u této firmy 57 dnů za sledované období a 52 dnů za minulé 

období. Z toho lze usoudit, že podnik nesplňuje včas své závazky. Doba jeho úhrady je 

celkem dlouhá. Pro věřitele ale i dodavatele to není příliš příznivé. 

Celkově se o tomto podniku dá říci, z pohledu ukazatele aktivity, že obrat zásob je 

přijatelný. Ale to je pochopitelné, když se jedná o výrobní podnik, kde se vyrábí a jde 

k odbytu zboží každý den. Úhrada pohledávek je také v mezích, odběratelé podniku hradí své 

závazky v průměru do měsíce. Ale nepřijatelnou hodnotou je doba obratu závazků, což má 

špatný vliv na věřitele. Nemohou být jisti, zda jim podnik bude schopen v čas uhradit své 

závazky. 
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4 Zhodnocení a doporučení vycházející z finanční analýzy 

4.1 Zhodnocení firmy A 

Je těžké hodnotit firmu jen za dvě účetní období, protože za tuto dobu není možné 

určit jistý trend společnosti. Ze získaných výsledků finanční analýzy je snadné zhodnotit 

situaci podniku v oblasti řízení a rozhodování. Dle minulého vývoje lze doporučit vhodná 

řešení pro následující vývoj a řízení podniku. Jde o prognózu finančních perspektiv podniku. 

4.1.1 Zhodnocení rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu je za minulé období velice příznivá, nicméně není 

důvodem vysoký kapitál společnosti, ale vyšší zisk společnosti. V dalším vývoji se rentabilita 

vlastního kapitálu snížila o více než poloviny a není opět na vině vysoký vlastní kapitál, ale 

nízký zisk společnosti. 

Rentabilita aktiv měří produkční sílu podniku. Opět je v minulém období vyšší a za 

sledované období klesla. Důvodem je, jak již bylo několikrát zmíněno, klesající zisk, který se 

ve sledovaném období velice snížil. 

Z pohledu rentability tržeb, která vyjadřuje ziskovou marži, je vývoj situace v podniku 

normální. Nicméně v minulém období byla rentabilita tržeb více než dvojnásobná, což bylo 

výsledkem vyššího zisku. Ve sledovaném období byl zisk poměrně nízký, to vedlo k nízké 

hodnotě rentability oproti minulému období. 

Aby firma dosáhla lepších výsledků z pohledu rentability podniku, musí zvýšit svůj 

zisk. Je to vhodné pro celkovou situaci podniku na trhu. Jelikož se ale jedná o poskytování 

služeb – veterinární služby, je pochopitelné, že zisk není příliš vysoký. Ve srovnání 

s odvětvím je rentabilita v normě. Jelikož je možno srovnat vývoj firmy pouze za dvě období, 

nelze určit s naprostou přesností, zda firma je nerentabilní. Je možné, že v minulých obdobích 

byla na tom lépe a rok 2010 byl jen jakýsi výkyv situace.  

Z pohledu banky je vývoj firmy do budoucna přijatelný, protože není možné s jistotou 

říci, jaký bude trend. Když se ale banka bude ohlížet pouze na sledované období, tak zjistí, že 

hodnoty jsou v normě s odvětvím. 

4.1.2 Zhodnocení likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku hradit své závazky.  
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Běžná likvidita firmy nedosahuje dané normy, což je výsledkem velkého množství 

krátkodobých závazků, které není možné pokrýt oběžnými aktivy.  

Pohotová likvidita firmy opět nedosahuje dané normy. Stale jsou na vině krátkodobé 

závazky, které není možné zaplatit z pohotových platebních prostředků, které se skládají 

z oběžných aktiv snížených o zásoby.  

Peněžní likvidita je také poměrně nízká, ale není pod hranicí, protože není žádná 

hranice stanovena. Kdyby firma použila na úhradu svých krátkodobých závazků pouze svůj 

krátkodobý finanční majetek, byla by schopna uhradit pětinu svých závazků.  

Při pohledu na vývoj celkové situace podniku, se vyvíjí příznivě pro podnik. Hodnoty 

pomalým tempem rostou. Což signalizuje, že podnik svou situaci řeší. A to tím způsobem, že 

pomalým tempem snižuje své závazky a současně zvyšuje oběžná aktiva.  

Pro banku není tato firma z pohledu likvidity příliš přijatelná. Není schopna hradit své 

krátkodobé závazky. Firmě by byl poskytnut úvěr, jakmile by vyřešila svou situaci 

s likviditou. Až by měla firma menší krátkodobé závazky, mohla by firma svůj názor na 

poskytnutí úvěru změnit. 

4.1.3 Zhodnocení zadluženosti 

Podstatou ukazatelů zadluženosti je nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a 

cizím kapitálem. Jde o nalezení optimální kapitálové struktury. 

Celková zadluženost by měla dosahovat, jak bývá uváděno v některých zdrojích, 

maximálně 35 %, některé zdroje uvádějí, že maximální hodnota by měla dosáhnout 50 %. 

V tomto případě by se už jednalo o rizikovou hodnotu. Firma A dosahuje celkové 

zadluženosti za sledované období 55 %, tedy rizikové hranice a v minulém období dokonce 

dosáhla 61 %. Je tedy možné říci, že podnik svou situaci řeší. Snižuje svou zadluženost. 

Výsledky ovšem nejsou ideální, ale jak již bylo řečeno ve sledovaném období, dosáhl jakési 

opravdu už krajní hranice. Celková zadluženost se také přibližuje odvětvovým standardům. 

Ukazatel úrokového krytí je používán proto, aby firma zjistila, zda je pro ni úrokové 

zatížení únosné. Obvyklá doporučovaná hodnota je uváděna vyšší než 5. Což firma splňuje. 

Za sledované období dosáhla 5,6 a za minulé období dosáhla hodnoty 7,0. Je pravda, že se 

hodnota snížila v čase, ale stále splňuje doporučované minimum. Z toho to ukazatele tedy 

vyplývá, že firma je schopna unést své úrokové zatížení. Je schopna hradit své úroky. 

Nicméně je důležité podotknout, že se hodnota sice snížila, ale ne tím, že by se zvýšil zisk, ale 

způsobilo to snížení nákladových úroků. V tuto chvíli je tedy pro firmu dobře, že se snížilo 



38 

 

úrokové krytí, protože to znamená snížení nákladů. Na druhé straně je ale stále problém 

s nízkým ziskem. 

U koeficientu samofinancování se jedná pouze doplňkový ukazatel. Součet koeficientu 

samofinancování a celkové zadluženosti by měl dávat číslo 1. A to splňuje. Je o podíl 

vlastního kapitálu na aktivech. Z výkazu vyplývá, že se tento podíl zvyšuje. 

Celkově lze firmě doporučit, aby podstatně zvýšila svůj zisk a i nadále snižovala cizí 

zdroje financování podniku 

Pro banku tyto výsledky příliš přijatelné nejsou. Nicméně při srovnání s odvětvovými 

standardy je firma v normě. Pokud by firma předložila bance svůj podnikatelský záměr, má 

možnost získat úvěr, pokud by byl záměr dobře vypracován. 

4.1.4 Zhodnocení aktivity 

Obrat celkových aktiv za sledované období dosahuje hodnot 1 a za minulé období 0,8. 

Hodnoty se v mezidobý příliš neliší, pouze v rámci desetin. Tudíž celková aktiva se v daném 

podniku přemění na tržby v průměru jednou za rok. V porovnání s odvětvovými standardy je 

tato hodnota v normě. 

Obrat zásob je ve sledovaném období 6,9 a v minulém období je hodnota 6,1. Hodnoty 

se tedy příliš neliší. V průměru se zásoby přemění během roku na tržby v průměru šestkrát. 

Jak již bylo uváděno, jde o podnik poskytující služby – veterinární služby. Je tedy 

pravděpodobné, že nebude tak často nakupovat a prodávat své zásoby.  

Doba obratu zásob má poměrně vysoké hodnoty a to v minulém období 58 dní a ve 

sledovaném období 52 dní. Doba obratu zásob je odvozeným ukazatelem obratu zásob. Proto 

jsou hodnoty tak vysoké. V mezidobí, se hodnota doby obratu zásob snížila. Z toho vyplývá, 

že firma je schopna přeměnit své zásoby na tržby rychleji než v minulém období. Příčinou je 

poměrné zvýšení tržeb ve firmě. 

Obrat pohledávek je ve sledovaném období 11 a v minulém období je 10. Z toho 

vyplývá, že pohledávky se během roku přemění na tržby v průměru desetkrát. Důsledkem 

zvýšení obratu pohledávek je zvýšení tržeb podniku. 

Doba obratu pohledávek je vypočtena ve sledovaném období na 31 dní a v minulém 

období 33 dní. Pohledávky jsou tedy velice brzy uhrazeny, v porovnání s odvětvím. Doba 

obratu pohledávek se v mezidobí snížila, což je dáno zvýšení tržeb. 

Doba obratu závazků je minulém období 188 dní a ve sledovaném období 159 dní. 

Změnu v mezidobí způsobilo zvýšení tržeb a snížení závazků. Dle odvětvových standardů, 

které udávají dobu obratu závazku na 66 dní, tato firmy naprosto překročila.  
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Celková aktivita podniku pro banku nemá tak velký vliv jako jiné ukazatele. Předvádí 

jen názornou ukázku, jak podnik nakládá se svými aktivy. Jelikož předmětem této firmy je 

poskytovat veterinární služby, je pochopitelné, že obrat zásob zde nehraje velký vliv. A to, že 

podnik uhradí dvakrát do roka své závazky, není také velkým prohřeškem.  

4.1.5 Celkové zhodnocení a doporučení pro firmu A 

Celkový pohled ze strany banky jako věřitele na firmu je průměrný. Rentabilita tohoto 

podniku je poměrně slušná. Sice ve sledovaném období ukazatele klesají, ale jedná se pouze o 

dvě období. Tudíž není pohled na vývoj podniku až tak objektivní. Pro přesnější určení by 

bylo jistě vhodné použít i výkazy za více období. Nicméně z vypočítaných hodnot je 

rentabilita v normě. 

Likvidita firmy se v mezidobý zvyšuje, což je pro banku dobrým signálem. Podnik je 

schopen z části hradit své závazky. Nedosahuje sice doporučovaných hodnot, ale postupně 

svou situaci zlepšuje.  

Zadluženost firmy se zlepšuje. V minulosti byla firma více zadlužena a používala 

k financování více cizí zdroje. Celkově má firma cizí a vlastní kapitál ve stejném poměru. 

Proto by v tuto chvíli banka již nedoporučovala další financování cizích zdrojů. Nicméně by 

ale firma měla jistou šanci úvěr dostat. 

Aktivita podniku, jak již bylo zmíněno, pro banku nemá až tak velký vliv. Pouze 

poukazuje nato, že podnik je schopen v celku dobře nakládat se svými aktivy. 

Doporučení pro tuto firmu vycházející z finanční analýzy jsou následující: 

- podnik by měl radikálně zvýši svůj zisk, aby se zlepšila celkově jeho situace, 

- měl by snížit podíl cizích zdrojů na celkovém kapitálu, 

- měl by snížit krátkodobé závazky, protože je není schopen hradit ze svých 

pohotových platebních prostředků, ani ze svého oběžného majetku, 

- současně se snížením krátkodobý závazků by si měl zvýšit i svá oběžná aktiva, aby 

měl do budoucna větší objem likvidního majetku. 

Pokud by tato firma předložila bance svou žádost o úvěr, jejíž součástí by byl i dobře 

propracovaný podnikatelský záměr, banka by firmě s největší pravděpodobností úvěr 

poskytla. Jednalo by se o kontokorentní úvěr s nižším limitem čerpání kvůli nepříliš vysokým 

tržbám nebo nižší hypoteční úvěr, kde by firma ručila některou ze svých nemovitostí. U firmy 

je znát, že se snaží svou situaci nějakým způsobem řešit a nemá tak vysoký podíl cizího 

kapitálu. 



40 

 

4.2 Zhodnocení firmy B 

Jak již bylo řečeno, není příliš snadné určit vývoj společnosti a její šanci na získání 

úvěru. Jsou k dispozici výkazy pouze za dvě účetní období, což není příliš dostačující pro 

sledování delšího vývoje firmy. Je možné pouze určit jakousi pravděpodobnost vývoje firmy. 

Situace podniku je dána minulým vývojem, nicméně její budoucí rozvoj bude ovlivněn 

výsledky finanční analýzy, které budou mít vliv na další rozhodování v podniku. 

4.2.1 Zhodnocení rentability 

Rentabilita aktiv je v této firmě na velice dobré úrovni. V minulém období je sice 

vyšší, ale rozdíl mezi minulým a sledovaným obdobím není tak radikální. Je důležité říci, že 

firma má velký objem stálých aktiv ale i oběžných. Což se dá čekat, když jde o pekařskou 

výrobu. Zisk byl ale v minulém období vyšší.  

Rentabilita vlastního kapitálu byla v minulém období naprosto nad normu. Její výše 

byla ale zapříčiněna velice nízkým vlastním kapitálem a poměrně vysokým ziskem. Což vedlo 

k takovému výsledku. Je možno říci, že firma měla velice dobrou rentabilitu, ale jen v číslech. 

Při bližším zkoumání je zjištěn nepříznivý stav vlastního kapitálu v podniku, jehož důvodem 

byl až příliš vysoký cizí kapitál společnosti. Základní kapitál byl v minulém období dokonce 

v záporných hodnotách. Z pohledu dalšího vývoje se situace podniku radikálně zlepšila, 

snížila se rentabilita, ale zlepšila se struktura z pohledu kapitálu společnosti. Klesl sice zisk, 

ale zvýšil se vlastní kapitál.  

Rentabilita tržeb je v podniku v celku v normě. Ve sledovaném období sice klesla, ale 

ne příliš. Tržby jsou vysoké, ale zisk je v poměru velice nízký.  

Pro celkový pohled na rentabilitu podniku je dobrý. Je ale potřeba celkově zvýšit zisk, 

aby se situace nějakým způsobem zlepšila.  

Pro banku ale tento podnik není příliš rentabilní. Při bližším prozkoumání jeho zdrojů 

financování je zjištěn až příliš vysoký cizí kapitál.  

4.2.2 Zhodnocení likvidity 

Jak bylo uvedeno již v předchozí kapitole, ani jeden ukazatel likvidity nedosahuje 

doporučované hodnoty.  

Běžná likvidita dosahuje hodnoty podprůměrné a navíc ve sledovaném období klesla 

oproti minulému období. Příčinou jsou klesající oběžná aktiva, která byla v minulém období 

vyšší než ve sledovaném. Navíc se zvýšily krátkodobé závazky firmy.  
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Pohotová likvidita je opět pod hranicí. Nicméně pohotová likvidita se neliší příliš od 

běžné likvidity, způsobují to nízké zásoby. Jak již bylo uváděno, vyšší likvidity by se dosáhlo 

při menším objemu krátkodobých závazků, které není firma schopna uhradit.  

Peněžní likvidita v této firmě je opět nízká. Jelikož není udána hranice, není možno 

určit, zda se jedná o příznivou situaci či ne. Avšak v minulém období je hodnota vyšší než ve 

sledovaném období. Příčinou je, že se snížil objem finančního majetku firmy a současně se 

zvýšily krátkodobé závazky. 

Je ale možné určit, že celková situace není příznivá. V minulém období dosahovala 

firma vyšších hodnot u všech ukazatelů. V současném období je situace špatná a firma by ji 

měla nějakým způsobem řešit.  

Pro banku není tato firma likvidní. Má vysoký poměr závazků. Firma by nebyla 

schopna uhradit své krátkodobé závazky, i kdyby prodala celý svůj oběžný majetek. Kromě 

toho vývoj situace v čase není už vůbec přijatelný. Ukazatele spíše klesají. Namísto toho by se 

měly spíše zvyšovat, aby si firma vylepšila své postavení. 

4.2.3 Zhodnocení zadluženosti 

Celková zadluženost u této firmy dosahuje až extrémních hodnot za minulé období. 

Jak již bylo uváděno, doporučovaná hodnota je 35 %. Horní hranice, která je už riziková, je 

50 %. Firma v minulém období dosahuje opravdu velice nedoporučované hodnoty, a to 97 %. 

Nicméně ve sledovaném období hodnota celkové zadluženosti dosahuje 76 %. Z toho 

vyplývá, že firma svou situaci nějakým způsobem řeší. Příčinou takových hodnot je příliš 

vysoký cizí kapitál podniku. Ve sledovaném období, ale tento kapitál firma již snižuje.  

Koeficient samofinancování je velice nízký. Jelikož se jedná o doplňkový ukazatel 

k celkové zadluženosti, tak se to dá čekat. Je nutné podotknout, že situace se postupem času 

lepší. Firma si zvyšuje vlastní kapitál. 

Úrokové krytí je v podniku velice vysoké. Jak již bylo uváděno, jedná se o pekařskou 

výrobu, tudíž je nutné, aby své výrobky stále prodávala. Firma těchto hodnot dosahuje tím, že 

zisk je v poměru k nákladovým úrokům velice vysoký. Z tohoto ukazatele vyplývá, že firma 

je schopna unést své úrokové zatížení.  

Z pohledu banky, je ale firma nepřijatelná z důvodu už tak vysokého podílu cizích 

zdrojů na celkovém kapitálu podniku. Tento postoj nezmění ani vysoké úrokové krytí.  
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4.2.4 Zhodnocení aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost firmy využít vložené prostředky. 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek za daný časový interval (většinou jeden 

rok). Hodnota obratu celkových aktiv se ve sledovaném období příliš neliší od minulého 

období. Hodnoty se liší jen o pár desetin. To znamená, že celková aktiva se v daném podniku 

přemění na tržby v průměru třikrát za rok. Ve srovnání s odvětvovými standardy je tato 

hodnota nadprůměrná.  

Obrat zásob je poměrně ve vysokých hodnotách. Za minulé období je 65 a za 

sledované období je 60. Tudíž z toho vyplývá, že zásoby se během roku přemění na tržby 

v průměru šedesátkrát. Což je velice pozitivní výsledek, ale také očekávaná, když se jedná o 

výrobní podnik. 

Doba obratu zásob je odvozeným ukazatelem od obratu zásob. Proto jsou hodnoty 

doby obratu zásob tak nízké. Za minulé období je 5,5 dnů a za sledované období 5,9 dnů. Což 

znamená, že zásoby jsou v podniku drženy průměru 5 dní.  

Obrat pohledávek je v minulém období 29 a ve sledovaném období je obrat 23. Tudíž 

z toho vyplývá, že pohledávky se během jednoho roku přemění na tržby více než dvacetkrát. 

Hodnota obratu pohledávek se v mezi časovém srovnání snížila kvůli tomu, že se firmě 

zvýšily pohledávky, ale zároveň snížily tržby.  

Doba obratu pohledávek ve sledovaném období vychází 15 dní a v minulém období 12 

dní. Což signalizuje to, že podniku jsou v poměrně krátkém časovém intervalu uhrazeny jeho 

pohledávky. Pohledávky jsou tedy splaceny velice brzy oproti srovnání s odvětvovými 

standardy, které udávají dobu obratu pohledávek více než 50 dní. Hodnoty se ve srovnání 

minulého a sledovaného období zvýšily. Jelikož jde o odvozený ukazatel od obratu 

pohledávek. Je tedy jasné, že důvodem je snížení tržeb a zvýšení pohledávek podniku.  

Doba obratu závazků je ve sledovaném období 57 dní a v minulém období je 52 dní. 

Změnu v mezidobí způsobilo zvýšení závazku firmy a současné snížení tržeb, jak již bylo 

několikrát uváděno. Ve srovnání s odvětvovými standardy je doba obratu závazku celkem 

v normě, jelikož v odvětví je průměrnou hodnotou 66 dní.  

Pohled banky na aktivity podniku je spíše jen názornou ukázkou, jak je podnik 

schopen provozovat svou činnost. Zda včas hradí své závazky nebo jsou brzo hrazeny 

pohledávky. Pro banku, firma efektivně využívá investované finanční prostředky. 
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4.2.5 Celkové zhodnocení a doporučení pro firmu B 

Firma B, je pro banku průměrná při posouzení poměrových ukazatelů. Rentabilita 

firma, tedy výnosnost je průměrná. V mezidobí se ale se situace dokonce zhoršila. Jak již bylo 

uvedeno u firmy B, jde pouze o srovnání dvou účetních období. Tudíž není možné posoudit 

objektivně trend této firmy. 

Z pohledu likvidity je firma na tom také špatně. Její likvidita se v mezidobí ještě 

snižuje. Jde o výrobní podnik, tudíž by měl mít velké zásoby oběžného majetku, který by byl 

vhodný na krytí krátkodobých závazků, ale není tomu tak. 

Zadluženost firmy je opravdu velká. Sice se v porovnání s minulým obdobím zlepšuje, 

ale i ve sledovaném období jsou ukazatele alarmující. Ve firmě je až příliš velký objem cizího 

kapitálu. 

Aktivita podniku pro banku není tak podstatná. Jen poukazuje nato, že podnik dokáže 

nakládat se svými aktivy. 

Doporučení pro tuto firmu vycházející z finanční analýzy jsou následující: 

- podnik by měl radikálně snížit cizí zdroje ve finanční struktuře podniku,  

- měl by zvýšit vlastní kapitál, tím by se vyrovnal poměr cizích a vlastních zdrojů 

financování, 

- měl by zvýšit zisk, aby se zlepšil poměr ukazatelů. 

Jestliže by firma B předložila bance žádost o úvěr, s největší pravděpodobností by tato 

žádost byla zamítnutu. I kdyby firma předložila důkladně propracovaný podnikatelský záměr, 

banka by do této firmy neinvestovala, jelikož její celková zadluženost je velice vysoká. Firma 

by první měla snížit poměr cizích zdrojů. Jestliže by svou situaci řešila, mohla by v dalších 

letech mít šanci na získání úvěru. Firma by mohla získat kontokorentní úvěr a to díky svým 

vysokým tržbám, nicméně limit čerpání by nebyl příliš vysoký a to kvůli celkové situaci 

podniku. 
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5 Závěr 

Finanční analýza má pro podnik obrovskou vypovídací hodnotu. Výsledky finanční 

analýzy používá podnik pro zjištění své situace a pro zavedení různých opatření pro jeho 

budoucí vývoj. Tímto přispívá ke zlepšení situace na trhu. 

V teoretické části se bakalářská práce zabývá podmínkami poskytování úvěru. Byla 

nastíněna úvěrová problematika, tj. úvěrové riziko, úvěrové sazby a jednotlivé peněžní úvěry. 

Současně byla rozebrána úvěrová analýza, jejíž součástí je znalost klienta a žádost o úvěr. 

Rozebrání teoretické části, je nezbytnou součástí pochopení dalšího vývoje práce. 

V praktické části bakalářské práce byla provedena finanční analýza jednotlivých firem, 

které mají různý směr své činnosti. 

Firma A se zabývá veterinární službou jako soukromá osoba. Výsledky, vycházející 

z finanční analýzy této firmy, byly v celku uspokojivé. Ve srovnání s odvětvím, je firma 

průměrná. Je nutno poukázat na to, že se firma snažila své výsledky i nadále zlepšovat. 

Nicméně je nutno dodat, že finanční analýza byla počítána pouze za dvě účetní období. A 

proto není možné určit dlouhodobý trend firmy. Je možné pouze říci, že firma v těchto dvou 

obdobích pracuje tak, jak má. Firma by získala kontokorentní úvěr s nižším limitem čerpání 

úvěru kvůli nepříliš vysokým tržbám nebo by získala nižší hypoteční úvěr, kde by ručila 

některou ze svých nemovitostí. 

Firma B se zabývá pekařskou výrobou jako soukromá osoba. Výsledky, vycházející 

z finanční analýzy této firmy, nebyly až tak uspokojivé. U této firmy byl zjištěn vysoký poměr 

cizích zdrojů na kapitálu podniku. Ve srovnání s odvětvím není firma příliš prosperující. 

Firma ve srovnání s minulým obdobím svou situaci částečně zlepšila, nicméně i tak své 

celkové zdraví nezlepšila. Tudíž pro banku tato firma není bonitní. Kvůli vysokému podílu 

cizích zdrojů na kapitálu, by podnik dlouhodobý úvěr nezískala. Firma by získala 

kontokorentní úvěr a to díky vysokým tržbám, nicméně by tento úvěr neměl příliš vysoký 

limit čerpání.  

Nicméně celý proces poskytování úvěru je velice individuální a záleží na jednotlivé 

bance, zda poskytne úvěr či ne. Každá banka má jinou rizikovou hranici pro své klienty. 

Je zde také důležité podotknout, zda banka některému klientovi, firmě A či firmě B, 

někdy v minulosti poskytla úvěr a ten jej splácel pravidelně a bez problémů. V tomto případě 

by banka byla ochotna poskytnout firmě úvěr i přesto, že by situace firmy nebyla příliš 

příznivá, protože tohoto klienta už banka zná. Pokud by šlo o nového klienta, o kterém nemá 

banka informace ze strany úvěrové politiky, byla by banka v tomto případě velice opatrná. 
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BL – běžná likvidita 

CL – celková zadluženost 

DOP – doba obratu pohledávek 

DOZ – doba obratu zásob 

DOZav – doba obratu závazků 

DV – dividendový výnos 

EAT – čistý zisk (earning after tax) 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním (earning before interest and tax) 

EBT – zisk před zdaněním (earning before tax) 

EU – Evropská unie 

E/P – tržní cena akcie k zisku na akcii (price-earning ratio) 

EPS – čistý zisk na akcii (earnings per share) 

KFR – koeficient finančního rizika 

KS – koeficient samofinancování 

OA – obrat celkových aktiv 

OL – okamžitá likvidita 

OP – obrat pohledávek 

OZ – obrat zásob 

OZáv – obrat závazků 

PL – pohotová likvidita 

PeL – peněžní likvidita 

ROA – rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROC – rentabilita nákladů 

ROS – rentabilita tržeb 

ÚHA – účetní hodnota akcií 

ÚK – ukazatel úrokového krytí 
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