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Anotace  

 Diplomová práce je věnována zhodnocení ekonomické efektivnosti konkrétního 

podniku prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena 

na uvedení do problematiky finanční analýzy a aplikace na podmínky vybrané společnosti.   

 V praktické části následuje po stručné charakteristice firmy RAI MOST s.r.o. 

finanční analýza firmy v období 2008-2011, která vychází z podkladů finančního 

účetnictví. Při zpracování byly využity absolutní, rozdílové, poměrové ukazatele a jejich 

soustavy. Závěr je věnován navržení možných opravných opatření. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, rentabilita, likvidita, náklady, tržby, rozvaha 

 

Summary 

The thesis is devoted to the evaluation of economic efficiency of a particular 

company through selected methods of financial analysis. The theoretical part is focused on 

putting in financial analysis and application to the conditions of the main methods, 

including analysis of individual indicators. 

In the practical part follows a brief description of the company RAI MOST Ltd. 

Financial analysis of companies in the period 2008 – 2011, based on financial statements 

documents. When processing parameters were used: absolute, differential, and the ratios of 

their system. The most commonly used are the ratios, which include measures of liquidity, 

profitability, leverage and activity. Calculated values of individual parameters are 

compared and evaluated over time. An integral part of the analysis is performed based on 

established values and their interpretation. The conclusion is devoted to proposing possible 

corrective measures. 

 

Keywords:  financial analysis, profitability, liquidity, cost, revenue, balance sheet 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CF  peněžní tok (cash flow) 

ČSÚ Český statistický úřad 

EAT čistý zisk (Earning after Taxes) 

EBIT zisk před zdaněním a úroky (Earning before Interest and Taxes) 

EBT zisk před zdaněním (Earning before Taxes) 

IČO identifikační číslo organizace 

Kč korun českých 

OR obchodní rejstřík 

PU polyurethan 

ROA rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 

ROE rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROS rentabilita tržeb (Return on Sales) 

SAP účetní program (Systems  Applications  Products in data processing) 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

TH technický pracovník 

tis. tisíc 

VH výsledek hospodaření 
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1.  Úvod 
 

V dnešní době schopnost přežít v rozsáhlé konkurenci ostatních podniků závisí 

především na managementu a na každodenním rozhodování manažerů. Dobrá rozhodnutí 

provádějí na základě ekonomické teorie, matematických a statistických metod a postupů. 

Podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí a rychle mění. Každý podnik na trhu chce uspět. 

 Současná ekonomická situace vede podnikatelské subjekty k hlubšímu zamyšlení 

nad finančními problémy podniků. To vyžaduje hledání nejrůznějších metod a nástrojů, 

které umožní nalézt optimální řešení vzniklých problémů spojených s finančním 

hospodařením firmy. Proto se v každém podniku vyhotovuje finanční analýza, která 

vyhodnocuje finanční ukazatele a odvozuje z nich závěry pro podnik důležité. 

Finanční analýza se postupně vyvíjela a používá se stejně tak dlouho jako peníze 

samy. Finanční analýza se vyvíjí i dnes. V České republice nebyla finanční analýze 

věnována dostatečná pozornost do 80. let minulého století. Až po přechodu na tržní 

ekonomiku se situace změnila.  

Použitím jednotlivých metod finanční analýzy a také zhodnocením jednotlivých 

činností se bude zabývat tato diplomová práce.  

Diplomová práce je sestavena následovně. První částí je teorie, ve které jsou shrnuty 

dle odborné literatury definice samotné finanční analýzy, její principy, uživatelé, zdroje dat 

a možnosti využití. Uvedeny jsou zejména základní postupy zpracování ekonomických 

ukazatelů, jejich stručný popis a případně optimální hodnoty. 

Samotný rozbor společnosti je obsažen v praktické části. Finanční analýza 

společnosti je provedena za roky 2008-2011, tedy za čtyři po sobě jdoucích účetních 

období. Pro zpracování finanční analýzy byly použity firmou poskytnuté účetní výkazy za 

sledovaná období. Pro vlastní hodnocení podniku byly vybrány základní ukazatele finanční 

analýzy: stavové, tokové, poměrové a soustavy ukazatelů. Pro lepší orientaci ve 

vypočtených hodnotách jsou zpracované údaje v přehledných tabulkách a hodnoty jsou 

zaneseny do grafů. Závěr je shrnutím veškerých výsledků a obsahuje návrh doporučení, 

které vycházejí ze zjištěných výsledků. Návrh opatření je možné využít jako podklad pro 

rozhodování managementu či pro budoucí rozvoj podniku.  
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2.  Charakteristika společnosti 

V souvislosti s nárůstem počtu zákazníků a nových projektů např. projekt výroby pro 

Mercedes E-class se společnost RECTICEL rozhodla zrealizovat svůj další expanzní plán 

na území České Republiky, tentokrát v severních Čechách na Mostecku. 

Nová firma vznikla 14.05.2007 zápisem do obchodního rejstříku pod názvem RAI 

MOST s.r.o. Společnost byla založena dvěma mateřskými společnostmi Recticel Czech 

Automotive s.r.o.(10 % účast) a RECTICEL Interiors CZ s.r.o.(90 % účast). 

 

2.1. Nadnárodní společnost RECTICEL 

RECTICEL je nadnárodní společnost, která ze svého bruselského centra řídí výrobu 

ve více než 100 závodech umístěných jak v Evropě, tak i v Severní Americe a Asii. Ve 25 

státech světa pracuje pro značku 12 tisíc zaměstnanců. 

Historie firmy sahá již do poloviny 18. století. Ta novodobá, moderní, je úzce spjata 

s technologií zpracování polyuretanových hmot a soustředí se do 4 základních divizí: 

1. automotive (výrobky pro automobilový průmysl) 

2. bedding (matrace a postelové rošty) 

3. flexible foams (nábytkářské a technické pěny jako např. filtrace či těsnění) 

4. insulation (stavební a průmyslové aplikace) 

Nejvýznamnějším a nejrychleji se rozvíjejícím sektorem je právě automotive, ve 

kterém se RECTICEL zaměřuje aktuálně především na výrobu povrchů palubních desek, 

dveřní panely, schránky u spolujezdce a další menší interiérové díly automobilů.  

Základem technologie, nazývané také spray, je nástřik polyuretanových směsí na 

vyhřívané formy, nebo vstřikování hmot do speciálních uzavíratelných forem. RECTICEL 

vlastní 13 unikátních patentů. Sprayová technologie interiérových dílů si získává stále větší 

pozornost výrobců automobilů a dnes již představuje 73 % všech automotive aktivit 

značky.  
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2.2. Základní informace o podniku 

Obchodní název:              RAI MOST s.r.o. 

Sídlo společnosti:             Havraň 138, 435 01 Most (viz obrázek 1) 

Právní forma podnikání:  Společnost s ručeným omezením 

IČO:            278 97 478 

Základní kapitál:              351 600 tis. Kč 

Předmět podnikání: velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb, výroba chemických 

vláken, výroba chemických látek a chemických přípravků maloobchod motorovými 

vozidly a jejich příslušenstvím, výroba plastových výrobků a pryžových výrobků, 

skladování zboží a manipulace s nákladem technické činnosti v dopravě, zasilatelství 

správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, činnost 

podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, služby v oblasti 

administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, pronájem nemovitostí, 

bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba motorových a přípojných vozidel. 

 

Obrázek 1 : sídlo firmy RAI MOST, zdroj: www.mapy.cz 

2.3. Organizační struktura podniku 

 Společnost se řídí ve své činnosti zásadami jednotného vedení, jediného 

odpovědného vedoucího, maximálního ekonomického efektu za dodržení plánované 

úrovně kvality a konkurenceschopnosti na trhu. Je řízena jediným odpovědným vedoucím - 

ředitelem. Ředitele jmenují a odvolávají jednatelé.   

http://www.mapy.cz/
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Ředitel řídí činnost společnosti v celém rozsahu její působnosti a rozhoduje v 

rozsahu své pravomoci ve všech jejích záležitostech v rámci platných předpisů, přijatých 

opatření a rozhodnutí jednatelů. 

Pro řízení společnosti jsou uplatňovány tyto formy: 

a) přímé řízení, které spočívá v ukládání úkolů jednotlivým podřízeným stupňům a v 

kontrole jejich plnění, 

b) nepřímé řízení, které spočívá v ovlivňování činností řízených úseků prostřednictvím 

ekonomických nástrojů, 

c) metodické řízení, které spočívá ve vydávání řídicích aktů, jejich výkladu a v 

kontrole jejich dodržování. Metodické vedení vykonávají vedoucí organizačních 

úseků podle jejich odborného zaměření určeného tímto Organizačním řádem. 

 Na své podřízené přenáší ředitel část své pravomoci a tito vedoucí zaměstnanci jsou 

oprávněni a povinni jednat, rozhodovat a vydávat závazné pokyny v  rozsahu takto udělené 

pravomoci.  

 K zajišťování rozsáhlých nebo obtížných úkolů mohou být ustaveny týmy odborníků. 

Tyto týmy se řídí pravidly danými příslušným řídicím aktem, který také stanovuje vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti. 

 V době nepřítomnosti ředitele společnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a 

povinností, kromě záležitostí, u nichž si ředitel společnosti vyhradil své rozhodnutí, a 

záležitostí, u kterých nelze pravomoc delegovat, vedoucí technického úseku a dále ostatní 

vedoucí zaměstnanci v pořadí dle Matice zastupitelnosti (viz obrázek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 : Organizační struktura firmy RAI MOST, zdroj: interní zdroj RAI MOST s.r.o. 

 

 

http://www.mapy.cz/


Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              5 
 

2.4. Výrobní program společnosti RAI MOST s.r.o. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti RAI MOST s.r.o. je výroba interiérových 

prvků z polyuretanu pro automobilový průmysl. V lednu roku 2008  společnost zahájila 

zkušební provoz dílů pro palubní desky, výplně dveří značky automobilu Mercedes       

(viz obrázek 4) a od roku 2009 již dodává sériově díly pro zmíněnou značku. V sériové 

výrobě měla také projekt značky SAAB. Ten byl z důvodu vyhlášení konkursu na 

automobilku SAAB v r. 2011 ukončen. V roce 2011 však firma úspěšně uvedla do sériové 

výroby další projekt, a to pro značku Peugeot 508 (viz obrázek 3). 

 

 

 

Obrázek 3 : Peugeot 508 – W2, zdroj: www.recticel.cz 

 

 

 

Obrázek 4: Mercedes E- class, zdroj: www.recticel.cz 

 

http://www.recticel.cz/
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Součástí nového provozu je i vývojové pracoviště, které zajišťuje vývoj a výrobu 

speciálních zařízení a dávkovacích jednotek používaných pro stavbu SPRAY technologií 

pro všechny závody RECTICEL. 

RAI MOST s.r.o. v červenci roku 2008 úspěšně absolvovala audit za účelem získání 

certifikátu ISO/TS 16949:2002. Tato norma je zaměřena na zvláštní požadavky používání 

ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v 

automobilovém průmyslu. 

Tak jako mateřská společnost, sleduje mostecký závod cíl skloubit požadavky 

zákazníků na kvalitu i s respektem k ochraně zdraví lidí a životního prostředí. 

Vyjádřením kladného vztahu firmy  k ochraně životního prostředí má být i příprava 

na certifikaci EMS/ EN ISO 14001:2004 v nadcházejících 2 letech a ochota sponzorovat 

v budoucnu akce zaměřené na lokální ochranu životního prostředí. 

Ve společnosti pracuje ke dni 31. 12. 2011 celkem 256 zaměstnanců, z toho je 220 

dělníků a 36 TH pracovníků. V čele stojí ředitel společnosti, jemuž je podřízen úsek 

výroby, technologie, kontroly, logistiky, obchodu a údržby. Za společnost jednají 2 

jednatelé, dle zápisu v OR, společně. 

Společnost zpracovává účetní agendu mezinárodním počítačovým programem SAP, 

který je celosvětově uznávaným účetním programem. Účetní jednotka sestavuje účetní 

závěrku k rozvahovému dni 31.12.  

2.5. Dodavatelsko - odběratelské vztahy a konkurence 

Mezi nejdůležitější dodavatele společnosti řadíme sesterskou belgickou společnost 

Recticel NV/SA Wetteren, která dodává chemické látky pro výrobu polyuretanových 

povrchů palubních desek.  Další významnou položkou v dodavatelských vztazích jsou 

přepravní firmy, které zajišťují dopravu výrobků k zákazníkovi. Struktura odběratelů je 

z hlediska podnikatelské činnosti stejnorodá. Společnost RAI MOST s.r.o. má v dnešní 

době zákazníky ve státech evropské unie, a to především v Německu – společnost Decoma, 

Eldra, PVT, kam dodává díly pro projekt Mercedes a pak dále ve Francii, kde sídlí 

odběratel dílů Peugeot 508, společnost Faurecia. 
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3. Teoretická východiska finanční analýzy podniku 

Nejčastější metodou zjišťování efektivnosti podniku je finanční analýza. Ta je 

definována jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje pomocí výsledků dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku a pomocí těchto 

aspektů přijmout rozhodnutí pro další hospodaření podniku [1]. Analýza se může týkat 

celého podniku, závodu i dalších vnitropodnikových útvarů, může zahrnout všechny 

podstatné jevy a činnosti v těchto jednotkách. Pomocí analýzy zkoumáme ekonomickou 

realitu a pomáhá nám pochopit síly stojící v pozadí ekonomických jevů. Jakékoliv finanční 

rozhodování by mělo být podloženo finanční analýzou [2]. 

Podstatou analýzy je splnění dvou základních funkcí – prověření finančního zdraví 

firmy a vytvoření základu pro finanční plán. U ex post analýzy, tedy u prvně jmenované, 

odpovídáme na otázku „jaká je finanční situace podniku k určitému datu“. Odhadujeme 

tedy, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti s odkazem na historický vývoj. Druhá funkce 

– ex ante analýza se opírá o poznatky analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních 

finančních veličin [3]. Ve finanční analýze jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové 

techniky: 

1. procentní rozbor 

2. poměrová analýza 

Východiskem obou technik jsou absolutní ukazatele, které tvoří obsah účetních 

výkazů. 

Technika procentního rozboru spočívá v analýze absolutních vstupních dat a 

zpracování rozboru vertikální a horizontální struktury účetních výkazů. 

Vertikální rozbor znamená, že se pracuje s údaji, kterou jsou v účetních výkazech 

umístněné pod sebou, tedy vertikálně. Horizontální rozbor pracuje s údaji v řádcích a 

porovnává je v čase. 

Dalšími metodami zabývající se predikcí finanční situace podniku jsou bonitní a 

bankrotní modely. 
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3.1. Zdroje informací pro finanční analýzu 

Nejrozsáhlejším pramenem pro finanční analýzu je bezesporu finanční účetnictví, ale 

dále zde musíme zmínit i kapitálový trh, standardy pro odvětví či obory a další doplňující 

informace, jako např. počet zaměstnanců, postavení podniku na trhu nebo předmět činnosti 

daného zkoumaného podniku. Vstupní data finanční analýzy získáváme ze tří velkých 

zdrojů: 

1. Účetní data podniku – čerpáme je z: 

- účetních výkazů finančního účetnictví, 

- vnitropodnikového účetnictví, 

- výročních zpráv. 

2. Ostatní data o podniku – čerpáme z: 

- podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, zaměstnanosti aj.), 

- podkladů personálního a mzdového oddělení, 

- vnitřních směrnic, 

- předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků podniku. 

3. Externí data – jedná se o data z ekonomického prostředí podniku: 

- údaje státní statistiky, 

- údaje z odborného tisku, 

- burzovní zpravodajství, 

- zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, 

- komentáře manažerů, 

- nezávislá hodnocení a prognózy ekonomických poradců, 

- odhady analytiků různých institucí. 

Nejdůležitějším a největším zdrojem pro vypracování finanční analýzy je finanční 

účetnictví. Požadavkem na účetní výkazy je, aby podávaly věrný obraz o majetkové a 

finanční situaci podniku, o správné výši hospodářského výsledku. 

Účetnictví musí podávat pravdivé informace v peněžním vyjádření, z nichž získáme 

věrný obraz o: 

- majetkové situaci podniku, 

- zdrojích, z nichž byl majetek pořízen, 
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- finanční situaci a výkonnosti podniku – jakého zisku dosáhl, 

- peněžních tocích podniku. 

Mezi základní účetní výkazy patří: 

- rozvaha (bilance), 

- výkaz zisků a ztrát (výsledovka), 

- výkaz peněžních toků (cash-flow). 

3.2. Uživatelé finanční analýzy 

 Uživatele finanční analýzy dělíme na dvě skupiny, které sledují různé informace 

plynoucí z jejich zájmů. První skupinu tvoří externí uživatelé a druhou interní uživatelé. 

Z pohledu uživatelů těchto výsledků je možno finanční analýzu rozdělit do dvou 

oblastí: 

- externí finanční analýza – vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně 

dostupných finančních, zejména účetních informací, 

- interní finanční analýza – při této analýze jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje 

z informačního systému podniku. 

Interními uživateli jsou: 

1. majitelé firmy – ověřují si prostřednictvím finanční analýzy, zda prostředky, které 

do firmy investovali, jsou náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Zajímají se 

zejména o vývoj ukazatelů tržní hodnoty firmy, ukazatelů výnosnosti, sledují 

rovněž vztah peněžních toků k dlouhodobým závazkům podniku. Pomocí vývoje 

těchto ukazatelů také hodnotí práci manažerů firmy, kteří s jejich majetkem 

disponují, 

2. management firmy – využívá informací z finanční analýzy pro svá operativní i 

dlouhodobá rozhodování o podniku. Zajímá se nejen o vývoj v podniku, který řídí, 

ale i o vývoj finanční situace obchodních partnerů i konkurenčních podniků, 

3. zaměstnanci firmy – zajímají se o finanční informace z hlediska jistoty 

zaměstnání, z hlediska mzdových a sociálních perspektiv. 

Externími uživateli jsou: 

1. obchodní partneři firmy – zahrnují jak odběratele, tak dodavatele. Zákazníci 

firmy mají zájem především o dlouhodobou stabilitu podniku, aby v případě 
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bankrotu neměli problémy se zajištěním vlastní výroby. Dodavatelé si na základě 

znalosti finanční situace potenciálních zákazníků vybírají nejvhodnější odběratele. 

Prostřednictvím finanční analýzy si ověřují možnost a reálnost plnění uzavřených 

smluv. Důležitý je pro ně průběh peněžních toků, 

2. držitelé dluhopisů podniku – zajímají se zejména o finanční stabilitu podniku a 

jeho platební schopnost s cílem zjistit, zda jim bude cenný papír splacen včas a v 

dohodnuté výši, 

3. banky a jiní věřitelé – důkladné informace o finančním postavení podniku jsou 

předpokladem pro rozhodnutí, zda je účelné podnik úvěrovat. Při poskytnutí úvěru 

si finanční analýzou běžně ověřují, zda je podnik schopen hradit úroky a splátky, 

4. investoři – zajímají se zejména o výnosnost podniku a její udržitelnost. Chtějí se 

ujistit, že své peníze uložili vhodně a že podnikatelské záměry manažerů zajišťují 

trvání a rozvoj podniku. Potenciální investoři, kteří se rozhodli umístit volné 

peněžní prostředky do některého podniku, hledají prostřednictvím finanční analýzy 

ten nejvhodnější subjekt, 

5. burzovní makléři – informace o finanční situaci potřebují dokonce průběžně, aby 

se mohli úspěšně rozhodovat při obchodování s cennými papíry, 

6. konkurenční firmy – zajímají se o informace využitelné ke srovnávání s jejich 

vlastními výsledky a k odhadování slabých a silných míst konkurenčního podniku, 

7. stát a jeho orgány – informace finanční analýzy jsou potřebné pro tvorbu a 

korekce daňových povinností, pro statistiku apod. 

 Tento výčet uživatelů finanční analýzy není konečný. Je celá řada dalších zájemců o 

výstupu hospodaření podniku, např. analytici, daňoví poradci, odbory ale i široká 

veřejnost. Proto se v současné době klade velký důraz na průběžné sestavování a 

vyhodnocování finančních ukazatelů [4]. 

3.3. Metody finanční analýzy  

Za celou dobu používání finanční analýzy bylo navrženo velké množství ukazatelů. 

Následně se vyčlenila určitá skupina všeobecně akceptovatelných, které umožňují vytvořit 

si základní představu o finanční situaci daného podniku [3]. 
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Finanční analýzu členíme následovně: 

- Prostorová analýza – je založena na srovnání vypočtených hodnot ukazatelů s 

hodnotami stejných ukazatelů v jiných, konkurenčních podnicích. Umožňuje 

mezipodnikové srovnání. 

- Trendová analýza – vychází ze srovnání hodnot ukazatelů v čase. Je nejčastějším 

způsobem hodnocení ukazatelů. 

- Srovnání s plánem – je založeno na porovnání skutečně dosažených hodnot 

ukazatelů s hodnotami vypočtených na základě plánovaných vstupních údajů. 

- Srovnání s odhadem experta – vychází z odhadu zkušeného analytika a jeho 

subjektivních představ o tom, jaké by měly být optimální hodnoty ukazatelů v 

daném podniku. Metody finanční analýzy je možné rozdělit z různých pohledů. 

Základní členění je na finanční analýzu fundamentální a finanční analýzu 

technickou. 

Finanční analýza fundamentální se soustřeďuje na vyhodnocování spíše kvalitativních 

údajů o podniku, přičemž základní metodou analýzy je odborný odhad založený na 

hlubokých empirických i teoretických znalostech a zkušenostech analytika. 

Finanční analýza technická představuje kvantitativní zpracování ekonomických dat za 

použití algoritmizovaných matematických metod, přičemž získané výsledky jsou 

vyhodnocovány jak kvantitativně, tak kvalitativně. 

Členění metod finanční analýzy: 

1. Analýza absolutních ukazatelů - horizontální analýza, vertikální analýza. 

2. Analýza rozdílových ukazatelů - analýza fondů finančních prostředků, analýza cash 

flow. 

3. Analýza poměrových ukazatelů - analýza ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity, kapitálového trhu a cash flow. 

4. Analýza pružnosti (elasticity) - analýza relativních přírůstků. 

5. Analýza soustav ukazatelů – soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů - Du 

Pontův rozklad  a pyramidální rozklad, účelově vybrané skupiny ukazatelů – 

bankrotní modely, bonitní modely 

6. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 
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3.3.1. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Analýza těchto ukazatelů je někdy označována jako analýza stavových ukazatelů. 

Informují o stavu podnikových aktiv a pasiv, nákladů a výnosů. Měrnou jednotkou jsou 

peníze. Absolutní ukazatele dělíme na horizontální analýzu (analýzu trendů) a vertikální 

analýzu (procentní analýzu) [2]. 

Horizontální analýza (analýza trendu) 

Horizontální analýza využívá absolutních a rozdílových ukazatelů. Zjišťuje 

procentní změny jednotlivých ukazatelů - zjišťuje procentní změny jednotlivých položek 

účetních výkazů oproti předcházejícímu období. Ze změn lze odvozovat i pravděpodobný 

vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti [4]. Je však třeba mít k dispozici dostatečně 

dlouhou časovou řadu a v časové řadě zajistit srovnatelnost údajů. Procentní změny 

jednotlivých položek vycházejí z absolutních změn, zjištěných jako rozdíl dvou hodnot v 

čase: 

 

Procentní změna je relativním vyjádřením změny absolutní: 

 

Horizontální analýza či analýza trendu vychází ze skutečnosti, že finanční účetní 

výkazy obsahují jak údaje týkající se běžného roku, tak údaje z předcházejících let. Z 

těchto časových řad lze detailně zkoumat průběh změn a odhadovat dlouhodobé trendy 

významných finančních položek. Technika rozboru vychází z porovnání běžného roku a 

roku předchozího. Porovnávají se jednotlivé položky výkazů po řádcích, tedy horizontálně. 

Současně se měří změna v absolutní výši (v tis. Kč) a změna procentní. Tímto způsobem 

lze sledovat vývoj např. tržeb, nákladů a výsledků hospodaření. 

Vertikální analýza (procentní analýza) 

Vertikální analýza, označovaná i jako strukturální analýza, vyjadřuje procentní 

podíl dané položky účetního výkazu ze stanoveného základu. Užívá se pro vyjádření 

struktury aktiv a pasiv a pro rozbor výkazu zisků a ztrát. Její použití je výhodné pro 

srovnávání údajů v účetních výkazech v delším časovém horizontu, i pro srovnávání 
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podniku s jinými podniky. Nevýhodou této metody je změna absolutní základny pro 

výpočet procentních podílů v jednotlivých letech i to, že neodhaluje příčiny změn, ale 

pouze vede ke konstatování změn [4]. Vertikální analýza nebo též procentní rozbor je 

metoda finanční analýzy uplatňovaná zejména u dvou výkazů – rozvahy a výkazu zisků a 

ztrát. Spočívá ve stanovení jedné z položek jako vrcholové veličiny a u jednotlivých 

položek se stanovuje jejich procentní podíl na vrcholové veličině. 

Zjištění úrovně ukazatele oproti srovnávajícímu období: 

 

Zjištění % změny ukazatele oproti základnímu období: 

 

3.3.2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele získáme výpočtem rozdílu absolutních ukazatelů z výkazů 

jako je,  výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow, nebo rozvaha. Z rozvahy se provádí, analýza 

rozdílových ukazatelů používá se zejména k analýze oběžných aktiv. Tito ukazatelé se 

označují jako fondy finančních prostředků. Mezi nejčastěji používané fondy ve finanční 

analýze patří čistý pracovní kapitál, provozní kapitál a peněžní finanční fond. Čistý 

pracovní kapitál je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi 

celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy, resp. závazky.  

K závazkům se přičítají i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. 

Jsou to tedy oběžná aktiva očištěná o závazky podniku, která bude nutno v době do 

jednoho roku uhradit. Jinak řečeno, dlouhodobé zdroje financovaly oběžná aktiva. 

Ukazatel se používá právě pro stanovení optimální výše každé položky oběžných aktiv a 

stanovení jejich celkové přiměřené výše, popř. pro volbu způsobu financování oběžných 

aktiv. Velikost ukazatele je významným indikátorem platební schopnosti podniku. Je však 

třeba dát pozor na málo likvidní , popř. dlouhodobě nelikvidní položky. 

- Provozní kapitál (pracovní kapitál ) =  oběžná aktiva -  krátkodobé závazky 

- Provozní kapitál = (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) – stálá aktiva  
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- Peněžní finanční fond = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné 

krátkodobé závazky 

3.3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastější metodou finanční analýzy, ve které 

dokážeme sledovat celou řadu ukazatelů. Ukazatel vzniká jako poměr absolutních 

ukazatelů. Je to nejlepší způsob jak srovnávat aktuální finanční informace dané firmy k 

jejím historický datům nebo datům jiných podniků, které jsou větší či menší nebo ke 

skupině jiných firem. 

V rámci této metody rozlišujeme dvě podskupiny ukazatelů: 

- procentní ukazatele, 

- poměrové ukazatele. 

Poměrové ukazatele můžeme rozdělit podle informačních zdrojů na: 

- rozvahové (platební schopnosti, zadluženosti), 

- výsledkové a mezivýsledkové (rentability, aktivity). 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém je firma financována cizími zdroji. 

Hodnotí v podstatě finanční strukturu podniku. K hodnocení zadluženosti podniku je 

užíváno několik ukazatelů, které jsou odvozeny z údajů z rozvahy. Poměr vlastních a 

cizích zdrojů je odlišný v různých oborech. Při formulování ukazatelů zadluženosti 

můžeme využít určitých teoretických pravidel či metod optimalizace finanční struktury [3]. 

K nejčastěji uváděným pravidlům patří dvě následující: 

- Pravidlo vertikální kapitálové struktury - podíl vlastních a cizích zdrojů by měl být 

1:1, neboť vlastníci podniku by měli přispívat alespoň stejným dílem k financování 

jako věřitelé. 

- Zásada, že podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích by měl být pokud možno 

vyšší než podíl dluhového financování, neboť cizí kapitál je nutno splatit. Nízký 

poměr vlastního kapitálu k cizímu je považován za určitý finanční nedostatek 

podniku a ohrožení jeho stability. Použití cizích finančních zdrojů spolu s vlastními 

zdroji tak umožňuje snížit průměrnou cenu celkových použitých zdrojů, tzn. 

průměrné náklady na použitý kapitál. Obecně platí, že optimální finanční struktura 
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je taková, při níž jsou náklady na její tvorbu minimální a finanční struktura přispívá 

k maximalizaci tržní hodnoty firmy. Základním ukazatelem zadluženosti je poměr 

celkových závazků podniku k celkovým aktivům. Platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší zadluženost celkového majetku podniku a tím vyšší 

riziko věřitelů. 

Ukazatel zadluženosti bývá též označován jako ukazatel věřitelského rizika. 

Celkové závazky v tomto ukazateli zahrnují závazky krátkodobé i dlouhodobé, včetně 

bankovních úvěrů, které jsou v účetním výkazu rozvaha sledovány odděleně od ostatních 

závazků. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost 

celkového majetku podniku a tím vyšší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen. 

Zadluženost ovlivňuje nejen riziko věřitelů, ale také celkovou výnosnost podniku, neboť 

použití cizích zdrojů zvyšuje náklady podniku. 

Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a krátkodobá 

zadluženost. Převrácená hodnota míry samofinancování je dalším možným způsobem 

vyjádření zadluženosti podniku. Bývá označována jako finanční páka. Finanční páka má 

velký význam při hodnocení výnosnosti podniku prostřednictvím pyramidových soustav 

ukazatelů. Označení páka je z toho důvodu, protože se vliv změn zadluženosti podniku 

odráží ve změnách rentability vloženého kapitálu. Vysoký podíl vlastního kapitálu však 

může vyjadřovat překapitalizování podniku, což znamená, že firma z důvodu přílišné 

opatrnosti nedostatečně využívá cizích finančních zdrojů a proto udržuje nadměrnou výši 

vlastního kapitálu.  

Opakem překapitalizování je podkapitalizování podniku, které je pro podnik daleko 

nebezpečnější, neboť nastává tehdy, je-li firma příliš zadlužena a výše vlastního kapitálu je 

nepřiměřená rozsahu provozní činnosti podniku. Dochází k němu zpravidla v období 

prosperity firmy, která v důsledku zvyšování objemu zakázek zvyšuje svůj majetek, pro 

který hledá zdroje finančního krytí. Hodnota ukazatele by rozhodně měla být větší než 

1[1]. Podle zásad správného financování by firma měla dlouhodobý majetek krýt 

dlouhodobým kapitálem, který by měl být dostatečně vysoký, aby nejen umožňoval 

financování stálých aktiv, ale vytvářel v potřebné výši i dostatečný pracovní kapitál, 

nezbytný pro zajištění běžného chodu podniku. To je označováno jako „Zlaté bilanční 

pravidlo“. 
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K příznakům podkapitalizování podniku patří zejména: 

- nízká hodnota ukazatele míry samofinancování, 

- nepříznivá výše ukazatelů platební schopnosti, 

- růst doby obratu pohledávek, 

- zkrácení doby obratu zásob, 

- vysoké dlouhodobé úvěry podniku, 

- růst zisku ve vztahu k vlastnímu kapitálu. 

 

Kapitál by neměl být v majetku vázán déle, než je doba splatnosti kapitálu. Toto 

pravidlo bývá označováno jako „Zlaté pravidlo financování“. Jeho uplatnění je 

samozřejmě možné pouze ve fázi plánování. Při rozdělení finančních zdrojů na krátkodobé 

a dlouhodobé je možno toto pravidlo vyjádřit vztahy: 

 

 

Někteří ekonomové upozorňují na to, že měření zadluženosti podniku pouze 

pomocí dluhů uváděných v účetním výkazu rozvaha, může být v současné době zavádějící, 

neboť podniky ve velkém míře využívají dlouhodobých pronájmů především formou 

finančního leasingu. 

Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 

Položme si otázku, jak významné je ohrožení platební schopnosti pro podnik. 

Ohrožení platební schopnosti může podnik přivést až k bankrotu. Proto je zajištění této 

schopnosti podniku věnována ve finančních analýzách velká pozornost a získaným 

výsledkům je všemi uživateli přikládána velká důležitost. Platební schopnost je obecně 

chápána jako schopnost podniku hradit své závazky.  

Setkáváme se s třemi základními pojmy:  

- solventnost,  

- likvidita a likvidnost. 
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Solventnost – je obecná schopnost podniku získávat prostředky na úhradu svých závazků. 

Lze ji chápat jako relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků podniku. Je to 

platební schopnost obecně a není vázána pouze k určitým závazkům.  

Likvidita – je momentální schopnost podniku uhradit své splatné závazky. Je měřítkem 

okamžité, resp. krátkodobé platební schopnosti podniku. 

Likvidnost – vyjadřuje schopnost transformace majetku do peněžní podoby. Čím větší tuto 

schopnost majetek má, tím je likvidnější. 

Běžná likvidita (celková likvidita) 

Tento ukazatel měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího období 

(obvykle se počítá měsíčně). Je to hrubý ukazatel platební schopnosti, ale pro svou 

jednoduchost je v praxi velmi rozšířený. Říká, kolika korunami oběžného majetku je kryta 

jedna koruna krátkodobých závazků podniku, což udává, kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své věřitele, pokud by v daném okamžiku proměnil všechna svá oběžná aktiva v 

hotovost. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím obecně pravděpodobnější je 

zachování platební schopnosti podniku. Za přijatelnou hodnotu se považují hodnoty v 

intervalu 1,5 – 2,5 [2]. 

Pohotová likvidita 

Finanční manažeři se vzhledem k uvedeným nedostatkům ukazatele celková 

likvidita zaměřují na další ukazatel, kterým je pohotová likvidita. Z pohledu věřitelů je 

výhodnější vyšší hodnota tohoto ukazatele. Z pohledu vlastníků podniku již méně, neboť 

vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší objem pohotových peněžních prostředků, které by 

mohly být využity produktivněji. Optimální hodnota je v intervalu 1 až 1,5, dle [2]. 

Hotovostní likvidita (peněžní likvidita) 

Nejlikvidnějšími aktivy podniku jsou peněžní prostředky a obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry. Proto je třeba se při finanční analýze podniku zaměřit i na další 

ukazatel, kterým je hotovostní likvidita. Ukazatel by měl mít hodnotu 0,5 [2]. 

Ukazatele aktivity (obratu) 

Tato skupina ukazatelů měří efektivitu hospodaření podniku s aktivy. Pomocí 

těchto ukazatelů lze též odhalit to, zda podnik nemá více aktiv než je vzhledem k jeho 

dosahovaným hospodářským výsledkům potřeba (týká se zejména dlouhodobého majetku).  
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Tyto ukazatele se vztahují k celkovým aktivům nebo jednotlivým kategoriím aktiv. 

Nejčastěji se sleduje obrat zásob, pohledávek a stálých aktiv [1]. 

Ukazatele aktivity jsou označovány též jako ukazatele obratovosti nebo vázanosti 

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

účelné, vznikají zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich málo, přichází o tržby. 

Ukazatele aktivity patří k mezi výkazovým ukazatelům, neboť přebírají vstupní údaje z 

obou základních účetních výkazů, tzn. z rozvahy i z výkazu zisků a ztrát [3]. 

Obrat celkových aktiv 

Je ukazatel, označovaný též jako produktivnost vloženého kapitálu. Měří 

efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. Ukazuje, jak se zhodnocují stálá i oběžná 

aktiva bez ohledu na zdroje krytí. 

Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

Tento ukazatel je ukazatelem efektivnosti a intenzity využívání budov, strojů, 

zařízení, dopravních prostředků atd. Hodnota bývá srovnávána s odvětvovými průměry. 

Pokud je nižší než odvětvový průměr, tak signalizuje nízké využití a je upozorněním pro 

výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit i upozorněním pro finanční manažery, aby 

omezili podnikové investice. 

Rychlost obratu zásob 

Rychlost obratu zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob. Je-li tento ukazatel ve srovnání s 

odvětvovým průměrem vyšší, znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, 

které by vyžadovaly nadbytečné financování. 

Doba obratu zásob 

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

Ukazuje tedy intenzitu využití zásob. Čím vyšší obratovost zásob, tím kratší doba obratu a 

tím lépe. 
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Rychlost obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává počet obrátek, tedy transformace pohledávek v hotové peníze. 

Čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky a získané 

peníze může použít na další potřeby podniku. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, 

než obdrží platby od svých odběratelů. Průměrná doba splatnosti pohledávek je srovnávána 

s běžnými platebními podmínkami, za jakých firma fakturuje své zboží. Je-li tato doba 

delší, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. 

Rychlost obratu závazků 

Rychlost obratu závazků udává, kolikrát se závazky otočí, respektive transformují v 

hotové peníze, za rok. Čím vyšší je hodnota rychlosti obratu závazků, tím rychleji podnik 

splácí své závazky. 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků představuje dobu, která uplyne od vzniku závazků po jejich 

úhradu. Průměrná doba úhrady závazků je srovnávána s běžnými platebními podmínkami. 

Je-li tato doba delší než jaká je dle běžných platebních podmínek, znamená to, že 

společnost neplatí svým dodavatelům včas. 

3.3.4. Analýza soustav ukazatelů  

Podstatou finanční analýzy je snaha o souvislé vyhodnocování finančního zdraví 

firmy. Je prováděna jako hodnocení minulosti, ale i jako předpovídání budoucnosti. 

Konstrukce soustavy poměrových ukazatelů umožní lépe zobrazit vzájemné vazby mezi 

dílčími ukazateli vyššího řádu.  

Vytvořený model tvoří souhrn ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další dílčí 

ukazatele až k detailům. 

Funkce modelu jsou: 

- vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy 

- ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku 

- poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních i externích cílů 
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Tvorba soustav ukazatelů se dá rozdělit do dvou skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů -  existuje zde matematická 

provázanost. Jde zejména o pyramidové soustavy, kde dochází k podrobnějšímu 

rozkladu ukazatele na vrcholu pyramidy. Změnou jediné položky v pyramidě 

dochází ke změnám v celé vazbě [5].  

Pyramidový rozklad byl poprvé použit v chemické společnosti  Du Pont de 

Noemeurs. Jde o rozklad rentability  vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek 

vstupujících do tohoto ukazatele (viz obrázek 5) [3]. 

 

Obrázek 5: Du Pontův rozklad, zdroj: Sedláček, J.: Účetní data v rukou manažera 

Základní Du Pontova rovnice: 

aktiva

ziskčistý

aktiva

tržby

tržby

ziskčistý
ROA   
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Rozšířená Du Pontova rovnice: 

kapitálvlastní

ziskčistý

kapitálvlastní

aktiva

aktiva

tržby

tržby

ziskčistý
ROE   

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je diagnostikování finanční 

situace firmy a předpověď jejího dalšího vývoje na základě jednočíselné 

charakteristiky. Neexistuje mezi nimi přesná hranice a rozdíl mezi nimi je v tom , 

k jakému účelu byly vytvořeny. 

- Bankrotní modely -  předpovídá možnou hrozbu bankrotu firmy. Vychází  z faktu, 

že každá firma, které hrozí bankrot již delší dobu, vykazuje určité symptomy. Např. 

problém s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu nebo s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu. Typickým příkladem je Altmanův model, který je 

stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha. Nejvyšší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Jeho oblíbenost je 

dána jednoduchostí výpočtu. V případě, že hodnota indexu je vyšší než 2,99, je 

situace firmy uspokojivá. V rozmezí 1,81 – 2,98 není možné firmu označit za 

úspěšnou, ale ani hodnotit jako firmu s problémy -  šedá zóna . Hodnota pod 1,81 

znamená pro firmu výrazné finanční problémy [5]. 

- Dalším představitelem bankrotního modelu je model IN01 – model 

důvěryhodnosti. Byl zpracován manžely Neumaierovými v roce 2002 a snaží 

se o  vyhodnocení finančního zdraví firmy, a to jak  z pohledu věřitelů, tak 

z pohledu majitelů firmy. Model je stejně jako Altmanův model vyjádřen 

pomocí rovnice, kde je jednotlivým ukazatelům přiřazena jejich váha  dle 

odvětví. Interval 0,75 – 1,77 – „šedá zóna“, podnik netvoří hodnotu, ale také 

není bankrotující. Hodnoty vyšší než 1,77 ukazují na podnik  s dobrým 

finančním zdravím a v případě, že hodnoty budou nižší než 0,75 má firma 

existenční problémy [3]. 

- Bonitní modely -  stanoví si za cíl zjistit, zda se firma řadí  mezi dobré, či špatné 

firmy. Musí tedy docházet ke srovnání s ostatními firmami v daném oboru 

podnikání. Danému podniku jsou přiděleny body a tím se po sečtení stanoví jeho  

bonita. Patří sem: soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Tamariho 

model, Kralickův Quicktest, modifikovaný Quicktest [3]. 
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4.  Finanční analýza vybrané firmy 

V této části bude provedena finanční analýza společnosti RAI MOST s.r.o. Pro 

zpracování analýzy budou použity podklady z finančního účetnictví poskytnuté firmou a 

získané z veřejně dostupného zdroje – Obchodní rejstřík – kde je společnost dle zákona o 

účetnictví povinna zveřejňovat své účetní uzávěrky dle platné legislativy. Ukazatelé jsou 

vypočítány a srovnány v časové řadě od roku 2008 do roku 2011.  

4.1. Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Rozvaha je základním zdrojem informací, které dávají možnost dozvědět se o firmě 

celou řadu údajů. Na straně aktiv je zachycen majetek podniku, na straně pasiv se dozvíme 

jaké zdroje byly použity na pořízení majetku podniku. Potřebná data čerpáme dále 

především z výkazu výsledovky. Ta nám zachycuje výsledek hospodaření podniku. 

Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje jak horizontální analýzu, tak vertikální 

analýzu – procentní rozbor. Pro úspěšné provedení finanční analýzy potřebujeme znát 

strukturu rozvahy (viz příloha 1 a 2) a výsledovky (viz příloha 3) za sledované období. 

4.2. Horizontální a vertikální analýza  

Horizontální analýza  

Cílem horizontální analýzy je změřit intenzitu změn jednotlivých položek rozvahy, 

kterou vyjadřujeme jak absolutně, tak relativně. Porovnání provádíme pomocí řetězových 

indexů meziročně po dobu sledovaných let 2008 – 2011.  Z rozvahy jsou vybrány 

nejdůležitější položky, které jsou přehledně seřazeny  v  tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 : Vývoj složek aktiv  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
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Tabulka 1 : Změny aktiv firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011,  

ROZVAHA-AKTIVA 

Horizontální analýza 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

absolutní % absolutní % absolutní % 

STÁLÁ AKTIVA  10 004 2,70 -5 389 -1,42 -135 913 -36,24 

Dlouhodobý nehmotný majetek -15 940 -82,91 1 664 50,64 -1 272 -25,70 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 944 7,39 -7 053 -1,87 -134 641 -36,38 

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

OBĚŽNÁ AKTIVA 42 430 47,70 28 700 21,85 -11 283 -7,05 

Zásoby 8 706 214,43 15 099 118,28 -5 431 -19,49 

Krátkodobé pohledávky 51 508 123,70 38 623 41,46 -6 001 -4,55 

Krátkodobý finanční majetek -17 784 -41,12 -25 022 -98,27 16 3,64 

OSTATNÍ AKTIVA 32 314 56,41 3 264 3,64 -19 268 -20,75 

AKTIVA CELKEM 84 748 16,40 26 575 4,42 -166 464 -26,51 

zdroj: výpočty autora 

K největší pozitivní změně celkových aktiv dochází mezi rokem 2008 - 2009       

(viz graf 1). Dochází k nárůstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku z důvodu 

zařazení hmotných investic – výrobních linek pro projekt Mercedes, pro který byla 

počátkem roku 2009 zahájena sériová výroba. Nárůst hmotného majetku je o 25 944 000 

Kč. Oproti tomu vidíme propad hodnoty u nedokončeného dlouhodobého nehmotného  

majetku. Dle přílohy účetní závěrky r. 2009 jsme zjistili, že došlo k reklasifikaci dat a to 

přesun této hodnoty na jiný řádek rozvahy strany aktiv, a to na řádek s názvem Komplexní 

náklady příštích období. Jednalo se totiž o startovní náklady projektů, které se dle platné 

daňové legislativy rozpouštějí po dobu 4 let. 

  Další významnou položkou, která se podílela  na pozitivní změně celkových aktiv, 

jsou oběžná aktiva a to zejména položka krátkodobých pohledávek. Podnik přešel 

z testování a předsériové výroby, která běžela v roce 2008 do sériové výroby a prodej 

výrobků zvedl hodnotu krátkodobých pohledávek o 124%. V dalším roce 2010 již u 

majetku vidíme klesající tendenci, zapříčiněnou odpisy dle účetního plánu odpisů, který je 

sestaven na základně vnitřních předpisů skupiny Recticel. Rok 2011 se odchyluje od 

průměrných hodnot, a to tím, že společnost RAI MOST vytvořila opravnou položku 

k investičnímu majetku za projekt SAAB z důvodu bankrotu této společnosti ve výši 

99 000 tis.Kč. Opravná položka je ve výkazu rozvahy ve sloupci korekce a tím nám 

ovlivňuje konečný stav na řádku Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 
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Stoupající hodnotu pozorujeme u položky zásob, která roste s přibývajícími 

projekty. Jedná se zejména o zásoby na skladě, které jsou nutné z důvodu plynulé výroby. 

Krátkodobý finanční majetek měl nejvyšší hodnotu v roce 2008 z důvodu posílení 

kapitálového fondu společnosti a přiznání státní dotace ve výši 42 000 tis. Kč. Největší 

propad u krátkodobého finančního majetku jsme zaznamenali v roce 2010. Podnik přešel 

na nový bankovní produkt poskytovaný v rámci skupiny Recticel a to na tzv. reálný 

dvousměrný cashpooling, který nuluje hodnoty bankovních účtů podniku ke konci každého 

běžného dne a volné peněžní prostředky převádí na tzv. skupinový účet, který vlastní 

mateřská společnost. 

Tabulka 2 : Změny pasiv firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, 

ROZVAHA-PASIVA 

Horizontální analýza 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

absolutní % absolutní % absolutní % 

VLASTNÍ KAPITÁL 284 006 1,42 -21 803 -0,05 -106 660 -0,23 

Základní kapitál 350 000 218,75 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH minulých let -73 250 8,70 -65 994 0,81 -21 804 0,15 

VH běžného účet.období 7 256 -0,10 44 191 -0,67 -84 856 3,89 

CIZÍ ZDROJE -198 639 -0,63 48 331 0,41 -59 812 -0,36 

Rezervy 1 079 0,00 0 0,00 -949 -0,88 

Dlouhodobé závazky 3 828 0,00 202 0,05 -2 375 -0,59 

Krátkodobé závazky -203 546 -0,64 48 129 0,43 -56 488 -1 569,11 

OSTATNÍ PASIVA -619 -0,94 47 1,12 8 0,09 

PASIVA CELKEM 84 748 0,16 26 575 0,04 -166 464 -0,27 

zdroj: výpočty autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 : Vývoj složek pasiv  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
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Poměr vlastního kapitálu a cizího kapitálu je v uvedené společnosti ve prospěch 

vlastního kapitálu. Jak je vidět na uvedeném grafu 2 změna v poměru cizího a vlastního 

kapitálu nastala v období roku 2009, kdy došlo k navýšení vlastního jmění společnosti ze 

strany společníků a to o částku 350 000 000 Kč, v procentuálním vyjádření se jedná o 

nárůst o 218%. 

Absolutní změna hospodářského výsledku minulých let má klesající tendenci    

(viz. tabulka 2), jelikož je tato hodnota závislá na hospodářském výsledku běžného 

účetního období, který měl naopak vzrůstající tendenci. Společnost je po dobu sledování 

v letech 2008 - 2011 permanentně ve ztrátě. Což je nepříznivý jev pro daný podnik. Oproti 

tomu krátkodobé závazky mají tendenci klesající, až na rok 2009, kdy mírně narostly. 

Společnost i přes vykázané ztráty je schopna řádně hradit své závazky. 

Vertikální analýza  

Při vertikální analýze v této diplomové práci provádíme procentní rozbor účetního 

výkazu rozvahy. Ze zjištěné struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké složení hospodářských 

prostředků je potřebné pro výrobní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Podnik, na kterém provádíme vertikální analýzu je podnikem průmyslovým. Průmyslové 

podniky se přiklánějí spíše k financování vyváženému, respektive klonícímu se 

k vlastnímu kapitálu. Tak jak nám to potvrzuje provedená analýza dat dle tabulky 4 

s položkami pasiv. 

 

Tabulka 3 : Struktura aktiv v letech 2008 – 2011 (v %),  

ROZVAHA-AKTIVA 
Vertikální analýza 

2008 2009 2010 2011 

STÁLÁ AKTIVA 71,69 63,25 59,72 51,81 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3,72 0,55 0,79 0,80 

Dlouhodobý hmotný majetek 67,97 62,71 58,93 51,01 

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

OBĚŽNÁ AKTIVA 17,22 21,85 25,49 32,24 

Zásoby 0,79 2,12 4,44 4,86 

Krátkodobé pohledávky 8,06 15,49 20,98 27,25 

Krátkodobý finanční majetek 8,37 4,23 0,07 0,10 

OSTATNÍ AKTIVA 11,09 14,90 14,79 15,95 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

                       zdroj:vlastní výpočet 
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Graf 3 : Struktura aktiv v letech 2008 - 2011 (v tis. Kč) , zdroj: autor 

 

Stálá aktiva klesají (viz tabulka 3). Jedná se ukázku počáteční investice do celku 

výrobních zařízení a v následujících letech je vidět ovlivnění tohoto majetku 

odepisováním, korekcí v rozvaze v oblasti nehmotného majetku v  roce 2009 a zejména 

tvorbou opravné položky k majetku v roce 2011. Oběžná aktiva mají na druhou stranu 

vzrůstající tendenci (viz graf 3). Největší podíl na vzestupu hodnot mají krátkodobé 

pohledávky. Jak roste výroba, a dochází k zavedení vícesměnného provozu, vzrůstá i počet 

vyrobených dílů a navazující prodej zákazníkovi.  

Ostatní aktiva jsou ovlivněna komplexními náklady příštích období. Jedná se o 

náklady na vývoj technologií a balení k danému projektu. Tyto náklady vzniklé před 

zahájením sériové výroby se po spuštění série rozpouštějí po dobu 4 let dle platné daňové 

legislativy. V případě, že bychom prezentovali výsledky analýzy věřitelům, je kladné, že 

hodnoty oběžného majetku stoupají,  a to z toho důvodu, že jsou lépe likvidní, než stálá 

aktiva. 
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Tabulka 4 : Struktura pasiv v letech 2008 – 2011 (v %),  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     zdroj:vlastní výpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf 4 : Struktura pasiv v letech 2008 - 2011 (v tis. Kč) , zdroj: autor 

 

V případě pasiv dochází k pozitivnímu vývoji, který se projevuje v postupném 

klesání podílu cizích zdrojů na celkových pasivech a k nárůstu vlastních zdrojů a to 

zejména navýšením základního kapitálu jednotlivými společníky v průběhu roku 2009  

(viz graf 4). To znamená, že firma zvyšuje využívání vlastních zdrojů při financování. 

ROZVAHA-PASIVA Vertikální analýza 

2008 2009 2010 2011 

VLASTNÍ KAPITÁL 38,70 80,47 73,59 77,03 

Základní kapitál 0,31 58,47 55,99 76,19 

Kapitálové fondy 54,20 46,56 44,59 60,67 

VH minulých let -1,63 -13,58 -23,51 -36,72 

VH běžného účet.období -14,18 -10,97 -3,47 -23,11 

CIZÍ ZDROJE 61,17 19,52 26,39 22,95 

Rezervy 0,00 0,18 0,17 0,03 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,64 0,64 0,36 

Krátkodobé závazky 61,17 18,70 25,58 22,56 

OSTATNÍ PASIVA 0,13 0,01 0,01 0,02 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 



Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              28 
 

Z pohledu společníků firmy to v konečném důsledku znamená negativní vliv na rentabilitu, 

neboť vlastní zdroje financování jsou obecně považovány za nákladnější, než ty cizí. 

4.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatel likvidity - Aby podnik mohl dostát svým závazkům, musí být dostatečně 

likvidní. Likvidita je obecně chápána jako schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit 

je na peníze a tím zajistit podniku solventnost, tedy schopnost úhrady dluhů v okamžiku 

jejich splatnosti [7].  

Nedostatek likvidity může v delším období vést k platební neschopnosti a později i 

k bankrotu. Je zde přímá závislost mezi likviditou a solventností. Nejlikvidnějším aktivem 

jsou peněžní zůstatky ve formě mincí a bankovek a ve formě zůstatků na běžných 

bankovních účtech. Nejméně likvidními jsou zásoby a dlouhodobý hmotný majetek.  

K analýze jsem použila následující ukazatele: 

- hotovostní (okamžitá) likvidita 

 

 

- pohotová likvidita 

 

- běžná (celková) likvidita 

 

- cash flow likvidita 

 

 

- čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky  [4]. 
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Vstupní data pro výpočet likvidity jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 : Vstupní data pro výpočet likvidity  za období let 2008 - 2011, 

[tis. Kč] 2008 2009 2010 2011 

krátkodobé závazky 316 030 112 484 160 613 104 125 

oběžná aktiva 88 947 131 377 160 077 148 794 

zásoby 4 060 12 766 27 865 22 434 

krátkodobý finanční majetek 43 246 25 462 440 456 

CF z provozní činnosti 89 425 -239 068 12 600  -76 889  

Ukazatelé likvidity     

běžná likvidita 0,28  1,17  1,00  1,43  

pohotová/ běžná likvidita 0,27  1,05  0,82  1,21  

hotovostní likvidita 0,14  0,23  0,00  0,00  

Cash flow likvidita 0,28  -2,13  0,08  -0,74  

čistý pracovní kapitál -227 083 18 893 -536 44 669 

zdroj: autor 

 

Graf 5 : Běžná likvidita  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

V případě hodnocení výsledků za běžnou likviditu se opíráme dle dostupné odborné 

literatury o optimální hodnoty tohoto ukazatele které mají být v rozmezí 1,6-2,5. Čím vyšší 

hodnota ukazatele je, tím větší je pravděpodobnost, že je podnik schopen splácet své 

závazky. Dle vypočtených hodnot nebylo toto rozmezí podnikem dosaženo (viz graf 5) – 
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běžná likvidita. Průměrná hodnota běžné likvidity ve sledovaném období let 2008 -2011 se 

přibližuje číslu 1 (vypočtená hodnota 0,97). Výsledek nám tedy ukazuje, že jedna jednotka 

oběžných aktiv pokrývá právě jednu jednotku krátkodobých závazků. Největší rozdíl 

vidíme v období roku 2008 a 2010, kdy krátkodobé závazky přesahovaly oběžná aktiva. 

Do toho stavu se podnik dostal z důvodu pořizování nového investičního majetku.  

 

Graf 6 : Pohotová likvidita  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

Ukazatel pohotové likvidity kromě krátkodobých pohledávek zahrnuje také 

finanční majetek, nebo – li jedná se o oběžná aktiva, od kterých odčítáme zásoby.  

Likvidita je řešena z dlouhodobějšího hlediska, krátkodobé závazky kryjeme nejenom 

finančním majetkem ale i platbami do odběratelů. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 

hodnot 1,1 – 1,5.  Dle grafu 6 se podnik k těmto hodnotám přiblížil v r. 2009 a v roce 2010 

dosáhl tohoto rozmezí hodnotou 1,21. Těchto výsledků bylo dosaženo jednak již spuštěním 

sériové výroby projektu Mercedes W212 v roce 2009, tak dobrým poměrem mezi 

splatností pohledávek a závazků a také prodloužení doby splatnosti závazků na 30 dní.  

 

Graf 7 : Hotovostní likvidita  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
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Další vypočítaný ukazatel – hotovostní likvidita je z pohledu podniku RAI MOST 

s.r.o. velmi diskutabilní. Dle mého názoru nemá vypovídací hodnotu, jelikož se mění 

s každou vydanou a uhrazenou fakturou, a tudíž se hotovostní likvidita podniku mění i 

několikrát za den. Hodnocením k datu 31.12. má ukazatel malou vypovídací hodnotu. 

Podnik též používá finanční nástroj v rámci skupiny Recticel a to je reálný oboustranný 

cashpooling, který v podstatě odčerpá na konci každého běžného dne z uvedených 

bankovních kont volné peněžní prostředky na společný skupinový účet.  

Cílem tohoto finančního nástroje je v rámci skupiny poskytnou výhodnější úročení. 

V případě debetních zůstatků na bankovních účtech banka poskytuje peněžní prostředky 

z tohoto společného účtu. Podnik je tedy jednou v postavení dlužníka, jindy opět 

v postavení věřitele. Dle rozvahy se nacházíme v případě dlužníka na straně pasiv – 

závazky ovládající a řídící osoba, v opačném případě – věřitel – strana aktiv – pohledávky 

ovládající a řídící osoba. Peněžní prostředky jsou tedy na bankovních účtech k 31.12. 

v hodnotě 0. Ve sledovaném období vidíme tento propad na bankovních účtech v letech 

2010 a 2011, kdy začala společnost RAI MOST  s.r.o. finanční produkt čerpat. Z grafu 7 je 

na první pohled patrná křivka souběžná v bodě 0  s osou x. 

 

 

Graf 8 : Cash flow likvidita  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
 

Cash flow likvidita není oproti již uvedeným ukazatelům vázána k určitému 

časovému okamžiku. V případě podniku RAI MOST s.r.o. jsou hodnoty tohoto ukazatele 

ve dvou letech a to 2009 a 2011 záporné (viz graf 8). Červená čísla vypovídají o 

neschopnosti podniku uhradit své krátkodobé závazky z peněz, které obdržel ze své 

provozní činnosti. Pokud podnik nedisponuje jinými finančními prostředky, které našetřil 

z minulých let, ocitá se ve stavu druhotné platební neschopnosti. 
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Graf 9 : Čistý pracovní kapitál  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
 

Doplňujícím ukazatelem je ukazatel čistého pracovního kapitálu. Konkrétně se 

jedná o zásoby, pohledávky, finanční majetek snížené o krátkodobé závazky. Jasně je 

zřejmé, že čím vyšší vyjde pracovní kapitál, tím lepší hodnocení je podniku. V první roce 

hodnocení r. 2008 vidíme vysoký podíl krátkodobých závazků z důvodu již uvedených, a 

to nákupu investic.  

Čistý pracovní kapitál  v roce 2008 vyšel ve vysokých záporných hodnotách       

(viz graf 9), podnik v tomto roce nevyráběl, pouze testoval. Výroba byla spuštěna až v roce 

2009. V tomto roce je zřetelný nárůst ukazatele do kladných hodnot, oběžná aktiva 

z důvodu fakturace výrobků zákazníkům měla vyšší hodnotu než krátkodobé závazky. Rok 

2010 naznačuje již vliv odpisů na hodnotu dlouhodobého majetku na pozici aktiv 

v rozvaze a tudíž klesající hodnota celkového oběžného majetku. V roce 2011 nastává 

zlom do kladných hodnot, platební kázeň odběratelů snižuje stav pohledávek na konci 

období, pohledávky vůči ovládající a řídící osobě nám ukazuje kladný zůstatek z reálného 

dvousměrného cashpoolingu. Podnik řádně hradí své krátkodobé závazky. 

4.4. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability nejsou vypočítány z důvodu záporného hospodářského 

výsledku firmy RAI MOST s.r.o. ve sledovaném období 2008 – 2011.  

4.5. Ukazatele zadluženosti 

K financování aktiv používá podnik ve své činnosti jak vlastní, tak cizí zdroje. 

Správně zvolená skladba zdrojů financování je jednou ze základních problémů finančního 
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řízení. Zdrojem pro zpracování ukazatelů zadluženosti je rozvaha. Porovnáním 

jednotlivých položek rozvahy zjišťujeme, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku 

financovány vlastními a cizími zdroji. Důvodem pro použití cizího kapitálu k financování 

činnosti podniku je hlavně nedostatek vlastních zdrojů a také fakt, že i přes náklady 

spojené s použitím cizího kapitálu je pro podnik jeho použití levnější než kapitál vlastní. 

Vstupní data pro výpočet zadluženosti a vypočtené hodnoty zadluženosti jsou uvedeny 

v následující tabulce 6. 

Tabulka 6 : Vstupní data pro výpočet zadluženosti za období let 2008 – 2011, 

[tis. Kč] 2008 2009 2010 2011 

cizí kapitál 316 030 117 391 165 722 105 910 

celková aktiva 516 624 601 372 627 947 461 483 

stálá aktiva 370 393 380 397 375 008 239 095 

vlastní kapitál 199 933 483 939 462 136 355 476 

nákladové úroky 11 952 9 770 649 487 

EBIT -61 298 -52 396 -24 702 -106 585 

Ukazatelé zadluženosti         

ukazatel finanční páky 2,58 1,24 1,36 1,30 

zadluženost 61,2% 19,5% 26,4% 22,9% 

podíl vlastních zdrojů 38,7% 80,5% 73,6% 77,0% 

podíl stálých aktiv 71,7% 63,3% 59,7% 51,8% 

                  zdroj: autor 

 

Graf 10 : Ukazatel finanční páky  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

První ukazatelem, který je vypočítán je ukazatel finanční páky, tzv. multiplikátor. 

Ten nám vyjadřuje, kolik jednotek celkových aktiv připadá na jednotku vlastních zdrojů.  

Tento ukazatel je založen na skutečnosti, že cizí kapitál zvedá výnosnost vlastního 
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kapitálu. Aby tento ukazatel splňoval tvrzení, že zvedá výnosnost vlastního kapitálu, musí 

být větší než 1.  

 
V roce 2008 disponoval podnik vyššími cizími zdroji z důvodu nakoupení nových 

výrobních linek, což se promítlo zejména do závazků z obchodních vztahů. Závazky 

k 31.12.2008 činily celých 53% z celkového cizího kapitálu. Vzhledem k tomu, že podnik 

využívá tzv. reálný dvousměrný cashpooling, pomocí kterého financoval nákup těchto 

zařízení, činil tento závazek vůči podnikům ve skupině k 31.12.2008  30%. Pokud 

zhodnotíme podíl závazků z obchodních vztahů v průběhu let 2008, 2009, 2010 a 2011 

tvoří přibližně 54% z celkových cizích zdrojů. Dalšími 20% se podílejí pasivní účty a jiné 

závazky, které tvoří zejména závazky za účtované opce a forvardy. Daňové závazky a 

závazky ze sociálního a zdravotního pojištění tvoří na celkových cizích zdrojích pouze 8% 

podíl. 

Pokud hodnotíme křivku grafu ukazatele finanční páky v letech 2008 – 2011, je na 

první pohled zřejmé, že tendence je klesající. Podíl mezi celkovými zdroji a vlastním 

kapitálem se zmenšoval.  Nejlepší poměr mezi celkovými aktivy a vlastním kapitálem byl 

v roce 2008, kdy došlo k nákupu nových výrobních linek, jak je patrno z řádku rozvahy 

č.020 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.  V dalších letech je již tendence 

klesající vzhledem k navyšování základního kapitálu v r.2009 o 350 tis.CZK . Klesající 

vývoj ukazatele finanční páky není příliš uspokojivý (viz graf 10). Z pohledu investorů a 

věřitelů to však znamená dobrou finanční stabilitu podniku. 

 

Graf 11 : Ukazatel zadluženosti  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
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Míra ukazatele věřitelského rizika vypovídá o tom, jak je podnik zadlužen. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím víc podnik potřebuje ke krytí svých závazků cizí 

kapitál. Za hraniční hodnotu je považováno 50%. Ukazatel věřitelského rizika též můžeme 

nazvat zadluženost. Pro podnik není přiměřená míra zadluženosti považována za negativní 

jev, a to z důvodu, že použití cizího kapitálu je levnější než použití kapitálu vlastního. 

       

 

Na vývoji dle grafu 11 zadluženosti je zřejmé, že podnik, který vznikl v roce 2007 

začal následující rok budovat svojí investiční politiku. Nákupy investic ovlivnily zásadně 

tuto křivku ukazatele zadluženosti. Pořízené investice nebyly kryty vlastním jměním 

podniku, nýbrž cizím kapitálem.  

V následujících letech se poměr výrazně snižuje a to zejména navýšením 

základního kapitálu, ale také tím, že podnik začal vyrábět a prodávat své výrobky 

zákazníkům. Narůstaly hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a tím byly pozitivně 

ovlivněny aktiva podniku. Nejvyšší finanční nezávislosti se podařilo podniku dosáhnout 

v období roku 2009 (viz graf 12) 

 

Graf 12 : Podíl vlastních zdrojů  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

Dobře postavená struktura zdrojů financování významně ovlivňuje finanční 

stabilitu daného podniku.  Ukazatel podílu vlastních zdrojů a celkových aktiv vyjadřuje, 

jaká část podnikových aktiv je financována vlastními zdroji. Zjistíme tedy míru finanční 

samostatnosti podniku. 
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Čím více je podnik finančně samostatný, tím důvěryhodněji působí v očích 

obchodních partnerů, banky nemají strach půjčit úvěr za výhodných podmínek nízkého 

úroku, dodavatelé se nebojí o úhradu svých pohledávek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Podíl stálých aktiv  firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

Společnost RAI MOST s.r.o. si vybudovala solidní základnu krytí svých aktiv       

(viz graf 13), a to i s neprospěch hovořícím hospodářským výsledkem v uplynulých letech. 

Záporný hospodářský výsledek negativně ovlivňuje výši vlastního kapitálu.  

Stálá aktiva (majetek) představují v podniku fixní náklady. Fixní náklady se nemění 

s objemem produkce.  Ukazatel podílu stálých aktiv opět udává míru finanční 

samostatnosti podniku. 

 
Stanovení výše stálých aktiv  je nutné hledat mezi poměrem přiměřeného nákupu 

investic a objemem produkce.  

Podíl stálých aktiv na celkových aktivech se pohybuje ve sledovaném období let 

2008 - 2011 v průměru okolo 60%. Podíl to není malý, ale musíme brát v úvahu, že se 

jedná relativně o mladou společnost, která investovala na začátku svého podnikání nemalé 

investice do podnikání v rámci automobilového průmyslu. Výrobní linky jsou v průměru 

odepisovány lineární metodou po dobu 10 let, výrobní projekty jsou nasmlouvány na dobu 

7 let.  Nevyšší podíl stálých aktiv je opět v roce 2008, kdy probíhal masivní nákup investic 
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a v dalších letech tento podíl klesal z důvodu zařazování majetku do užívání a tudíž jeho 

odepisování, což má vliv na konečnou hodnotu majetku v rozvaze ke konci daného období. 

4.6. Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv 

nebo dobu obratu. Jejich rozbor slouží především k hledání odpovědi na otázku, jak 

hospodaříme s aktivy a s jejich jednotlivými složkami a také jaký vliv má toto hospodaření 

na výnosnost a likviditu“ [3].  

 

 

 
 

 

 



Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              38 
 

Tabulka 7: Vstupní data pro výpočet aktivity za období let 2008 - 2011,  

[tis. Kč] 2008 2009 2010 2011 

tržby 39 210 322 886 450 612 476 061 

celková aktiva 516 624 601 372 627 947 461 483 

oběžná aktiva 88 947 131 377 160 077 148 794 

fixní (stálá) aktiva 370 393 380 397 375 008 239 095 

zásoby 4 060 12 766 27 865 22 434 

pohledávky z obchodního styku 41 641 93 149 131 772 125 771 

závazky z obchodního styku 316 030 112 484 160 613 104 125 

Ukazatelé aktivity         

obrat zásob (i doba obratu zásob) 37,3  14,2  22,3  17,0  

obrat celkových aktiv 0,1  0,5  0,7  1,0  

obrat oběžných aktiv 0,4  2,5  2,8  3,2  

obrat fixních (stálých) aktiv 0,1  0,8  1,2  2,0  

doba obratu celkových aktiv 4 743,3  670,5  501,7  349,0  

doba obratu oběžných aktiv 816,7  146,5  127,9  112,5  

doba obratu fixních aktiv 3 400,7  424,1  299,6  180,8  

obrat pohledávek z obchodního styku 0,9  3,5  3,4  3,8  

obrat závazků z obchodního styku 0,1  2,9  2,8  4,6  

doba obratu pohledávek z obchodního styku 382,3  103,9  105,3  95,1  

doba obratu závazků z obchodního styku 2 901,6  125,4  128,3  78,7  

zdroj: autor 

 

Graf 14: Obrat zásob firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

Doba obratu zásob a rychlost obratu zásob, tyto dva ukazatelé jsou vůči sobě 

inverzní. Hodnota jednoho ukazatele je převrácená hodnota ukazatele druhého. V našem 

případě je vypočtena hodnota obratu zásob, která je udávána ve dnech. Počet obratů udává, 

kolikrát se zásoby obrátí, kolikrát se v podstatě přemění na peněžní hotovost [7]. Čím 

kratší je doba obratu zásob, tím je situace lepší. Nejrychlejší dobu obratu zásob měla 

společnost RAI MOST s.r.o. v letech 2009 a 2011. 
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Graf 15: Obrat aktiv firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

 

Graf 16: Doba obratu aktiv firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv je též součástí pyramidového rozkladu ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Odráží, jak intenzivně podnik využívá celková aktiva. Za 

minimální hodnotu je považována 1. Této hodnoty dosáhla firma pouze v roce 2011, 

průměrně se v období 2008 – 2011 nachází v čísle 0,6 za rok (viz graf 15). V případě 

stálých (fixních) aktiv se ukazatelem měří využítí dlouhodobých majetkových částí. 

Nejlepší využítí stálých aktiv měla firma v roce 2011 a to 2,0 (viz tabulka 7). Znamená to, 

že se stálá aktiva za rok 2011 2,0 krát obrátila v tržby. Vzhledem k tomu, že sledovaná 

firma ve sledovaném období spouštěla seériovou výrobu projektů postupně, Mercedes 
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v roce 2009 a Peugeot 2010 je zřejmé, že tento ukazatel má správně stoupající tendenci 

v závislosti na počtu vyrobených a prodaných dílů. Doba obratu aktiv je inverzním 

obrazem ke křivce obratu aktiv.  

 

Graf 17: Obrat pohledávek z obch. styku firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

 

Graf 18: Doba obratu pohledávek z obch. styku firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

Abychom zjistili, jak je dodržována obchodně-úvěrová politika ze strany 

zákazníků, používáme ukazatele pro výpočet počtu obratů a doby obratu pohledávek. Doba 

obratu vypovídá o tom, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Vzhledem 

k tomu, že podnik realizuje obchody v rámci evropské unie v oblasti automobilového 

průmyslu, jsou již při uzavírání kontraktu na daný projekt stanoveny platební podmínky. 

V průměru se tato hodnota pohybuje rozmezích, která se běžně používájí v České republice 

(běžná doba úhrady 30 dní). Tomuto nastavení platebních podmínek odpovídají i výsledky 
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ukazatele pohledávek. Podnik se průměrně pohybuje s dobou obratu kolem 38 dnů         

(viz graf 18) za poslední 2 roky, počet obrátek pak v průměru dosahuje čísla 9,5 obratu za 

rok (viz graf 17). 

 

 

 Graf 19: Obrat závazků  z obch. styku firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

 

Graf 20: Doba obratu závazků z obch. styku firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
 

Posledním ukazatelem je obrátkovost závazků. Doba obratu závazků nám udává, 

jak rychle firma splácí své závazky. Pokud porovnáme dobu obratu závazků s obratem 

doby pohledávek, vidíme, že firma nastavila správná pravidla. Doba obratu pohledávek je 

kratší zhruba o 30 dní, než je doba obratu závazků.  U výpočtu doby obratu závazků 

z obchodního styku v roce 2008 nás překvapí vysoká hodnota a to 1 554 dní (viz graf 20). 

Jelikož v roce 2008 proběhl na konci období nákup investic, a tržby byly v podstatě jen za 
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prodej vzorků vyrobených dílů, je tento údaj zkreslující. Další roky při již běžných tržbách 

vzhledem k zahájení sériové výroby je tento ukazatel již v pořádku. 

4.7. Analýza soustav ukazatelů 

4.7.1. Pyramidový rozklad 

Na vrcholu pyramidy bude v našem případě ukazatel ROE – rentabilita vlastního 

kapitálu. Rozborem jednotlivých pater pyramidy identifikujeme jednotlivé položky, jejichž 

změnou dochází i ke změně v celkovém ukazateli.  

 

Tabulka 8 : Pyramidový rozklad za období let 2008 - 2011,  
 2008 2009 2010 2011 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu -0,3664 -0,1364 -0,0472 -0,3000 

ROA - rentabilita aktiv -0,1187 -0,0871 -0,0393 -0,2310 

finanční páka (multiplikátor) 2,5840 1,2427 1,3588 1,2982 

ROS - rentabilita tržeb -1,5633 -0,1623 -0,0548 -0,2239 

obrat celkových aktiv 0,0759 0,5369 0,7176 1,0316 

oběžná aktiva 88 947 131 377 160 077 148 794 

fixní (stálá) aktiva 370 393 380 397 375 008 239 095 

ostatní aktiva 57 284 89 598 92 862 73 594  

vázanost oběžných aktiv 2,2685  0,4069  0,3552  0,3126  

vázanost fixních aktiv 9,4464  1,1781  0,8322  0,5022  

vázanost ostatních aktiv 1,4610  0,2775  0,2061  0,1546  

vliv změny ROA na ROE x 0,0682  0,1005  -0,2596  

vliv změny finanční páky na ROE x 0,1618  -0,0113  0,0067  

vliv změny ROS na ROA x 0,5006  0,1371  -0,2063  

vliv změny obratu aktiv na ROA x -0,4323  -0,0367  -0,0532  

vliv změny vázanosti oběžných aktiv x -6,7566  0,6567  0,6728  

vliv změny vázanosti fixních aktiv x -3,3151  6,3549  7,4023  

vliv změny vázanosti ostatních aktiv x -7,1209  1,0396  0,8789  

          zdroj: autor 

 



Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              43 
 

Tabulka 9 : Vyhodnocení Du Pont rozkladu za období let 2008 - 2011,  

  2009 2010 2011 

ROE - relativní změna -62,78% -65,40% 535,98% 

% změna ROA na ROE: -18,63% -73,68% 550,15% 

% změna multiplikátoru na ROE -44,15% 8,28% -14,18% 

% změna ROS na ROE -136,62% -100,56% 437,34% 

% změna obratu aktiv na ROE 118,00% 26,88% 112,81% 

                         zdroj: autor 

Vlivy analytických činitelů působících v jednotlivých letech pozitivně na výnos na 

vlastní kapitál vidíme v tabulce 9 jako kladná čísla, vlivy analytických činitelů působících 

negativně jako čísla záporná. 

O zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu (ROE) se snaží management každé firmy, 

která chce být na trhu konkurenceschopná. Dle uvedené Du Pont  rovnice má management 

tři možnosti jak výnosnost zvýšit, buď to snižovat náklady (zisková marže), zvyšovat 

tržby, které připadají na každou korunu aktiv (obrat aktiv) nebo již zmiňovanou tzv. 

finanční páku (výhodné použití cizích zdrojů). 

 
Vzhledem k tomu, že u rozboru dle Du Pont hraje hlavní roli vrcholový ukazatel, 

ROE a ten vztahuje čistý zisk k vlastnímu kapitálu, má hodnocená společnost většinu 

vypočítaných hodnot záporných. Hospodářský výsledek je dle přiložených výkazů ve 

sledovaných obdobích  záporný, tedy ztráta. Pokud budeme hodnotit ukazatel ROE u této 

společnosti i v případě jeho záporných hodnot, můžeme konstatovat, že záporné hodnoty se 

nám v průběhu let zmenšovaly, kromě roku 2011, ve kterém nejvýznamnější položkou 

bylo vytvoření opravné položky na ukončený projekt SAAB. Pokud bychom hodnotili rok 

2011 bez této opravné položky        (náklad ve výsledovce na řádku č. 25 - Změna stavu 

rezerv a opravných položek), která negativně ovlivnila výsledek o 99 000 tis.Kč, měla by  

společnost ztrátu pouze ve výši 7659 tis. Kč. 

4.8. Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní modely: 

Na základě zhodnocení bonitních modelů dospějeme k závěru, zda je společnost 

finančně zdravá, či se řadí mezi špatné firmy. Bodovým ohodnocením stanovíme bonitu 
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podniku. Nejprve budeme bodovat společnost podle Kralickova Quicktestu. Ten se skládá 

za čtyř rovnic. 

 

 

 
 

 

 
 

Tabulka 10 : Kralickův quicktest bonity za období let 2008 - 2011,  

 Kralickův quicktest bonity 2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 199 933 483 939 462 136 355 476 

aktiva 516 624 601 372 627 947 461 483 

dluhy 316 030 117 391 165 722 105 910 

krátkodobý finanční maj. 43 246 25 462 440 456 

odpisy 248 21 775 33 353 43 734 

nezdaněné cash flow 89 425 -239 068 12 600 -76 889 

EBIT -61 298 -52 396 -24 702 -106 585 

provozní výnosy 67 878 371 038 513 689 504 717 

R1 0,39  0,80  0,74  0,77  

R2 3,05  -0,38  13,12  -1,37  

R3 1,32  -0,64  0,02  -0,15  

R4 -0,12  -0,09  -0,04  -0,23  

 Vyhodnocení bonity 2008 2009 2010 2011 

R1 4 4 4 4 

R2 1 0 3 0 

R3 4 0 1 0 

R4 0 0 0 0 

Body 2,25 1 2 1 

 šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna 

     zdroj: autor 
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Dle získaných hodnot můžeme ohodnotit celkovou skutečnost v této firmě jako 

nejednoznačnou. Firma RAI MOST s.r.o. se pohybuje v tzv. šedé zóně, takže není možné 

striktně konstatovat celkovou situaci. Z hlediska hodnocení finanční stability, kterou se 

zabývají bodové hodnoty R1 a R2 je firma v rozmezí let v čísle 2 až 3,5. Do dobré bonity 

se společnost dostala v r.2010 výsledným číslem 3,5. U hodnocení výnosové situace 

(hodnoty R3 a R4) je nejhorší rok 2009 a 2011 se získaným bodem 0, tento stav hovoří  o 

potížích ve finančním hospodaření firmy (viz tabulka 10). 

Index bonity 

Index bonity se používá hlavně v německy mluvících zemích. Pracuje se šesti 

ukazateli. 

 

 

 
Čím vyšší hodnotu index vykazuje, tím je finanční situace sledované firmy lepší. Výsledky 

indexu bonity dle literatury [8] hodnotíme následovně:B<-2 extrémně špatná, B(-2;-1 

velmi špatná, B(-1;0 špatná, B(0;1 určité problémy, B(1;2  dobrá, B(2;3 velmi 

dobrá, B>3 extrémně dobrá. 

 

Tabulka 11 : Index bonity za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

Index bonity 2008 2009 2010 2011 

cizí zdroje 316 030 117 391 165 722 105 910 

celková aktiva 516 624 601 372 627 947 461 483 

EBT -73 250 -62 166 -25 351 -107 072 

celkové výkony 39 210 322 886 450 612 476 061 

Cash flow 89 425 -239 068 12 600  -76 889 

zásoby 4 060 12 766 27 865 22 434 

X1 0,28 -2,04 0,08 -0,73 

X2 1,63 5,12 3,79 4,36 

X3 -0,14 -0,10 -0,04 -0,23 

X4 -1,87 -0,19 -0,06 -0,22 

X5 0,10 0,04 0,06 0,05 

X6 0,08 0,54 0,72 1,03 

Index bonity  -10,16 -4,58 -0,18 -4,07 
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Graf 21: Index bonity za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

 

Dle výsledků v tabulce 11 – Index bonity musíme ohodnotit finanční situaci 

sledované firmy jako extrémně špatnou. Hodnoty vypočítaných indexů se nám pohybují 

kromě roku 2010 pod bodem indexu -2 (viz graf 21). 

 

Bankrotní modely: 

Pro hodnocení finanční situace firmy RAI MOST s.r.o. byl  použit index IN05, 

protože byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle testů 

průmyslových podniků v r.2004. 

 

Vypočítané výsledky hodnotíme následovně: IN>1,6 dobrá finanční situace, IN0,9 ; 1,6 

nedostatečná indikace (šedá zóna), IN< 0,9 vážné finanční problémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 22: Index důvěryhodnosti IN05 za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 
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Tabulka 12 : Index důvěryhodnosti IN05 za období let 2008 – 2011, 

Index důvěryhodnosti IN05 2008 2009 2010 2011 

celková aktiva (A) 516 624 601 372 627 947 461 483 

cizí zdroje (CZ) 316 030 117 391 165 722 105 910 

EBIT -61 298 -52 396 -24 702 -106 585 

úroky (U) 11 952 9 770 649 487 

výnosy (V) 67 878 371 038 513 689 504 717 

krátkodobé závazky (KZ) 316 030 112 484 160 613 104 125 

krátkodobé bankovní úvěry (KBU) 0 0 0 0 

oběžná aktiva (OA) 88 947 131 377 160 077 148 794 

Y = A/CZ 1,63 5,12 3,79 4,36 

B = EBIT/U -5,13 -5,36 -38,06 -218,86 

C = EBIT/A -0,12 -0,09 -0,04 -0,23 

D = V/A 0,13 0,62 0,82 1,09 

E = OA/(KZ+KBU) 0,28 1,17 1,00 1,43 

IN05 = 0,13*Y+0,04*B+3,97*C+0,21*D+0,09*E -0,41 0,34 -0,92 -8,75 

      zdroj: autor 

Vzhledem k tomu, že výsledky uvedených hodnot Indexu důvěryhodnosti IN05 

jsou v záporných číslech, vychází hodnocení jako nejhorší (viz tabulka 12), a to, že firma 

má vážné finanční problémy. Záporných hodnot indexu důvěryhodnosti IN05 společnost 

dosahuje vzhledem k dosažené ztrátě HV ve všech sledovaných letech. 

Altmanův model bankrotu 

Záměr Altmanova modelu je zjistit, jak odlišit bankrotující firmy od firem, jejichž 

pravděpodobnost bankrotu je minimální. Altmanova analýza hodnotí zdraví podniku 

prostřednictvím jediného číselného údaje. K výpočtu využijeme modifikace základního 

Altmanova indexu pro společnosti, jejichž tržní hodnota není známa a využívá se proto 

informací z účetních výkazů: 

 

 

 

(Zadržený zisk = fondy ze zisku + VH minulých let + VH za účetní období) 



Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              48 
 

Tabulka 13 : Altmanův model za období let 2008 - 2011,  

Altmanův model 2008 2009 2010 2011 

nerozdělený (zadržený) zisk/ztáta -8 417 -81 667 -147 661 -169 465 

pracovní kapitál -227 083 18 893 -536 44 669 

aktiva 516 624 601 372 627 947 461 483 

EBIT -61 298 -52 396 -24 702 -106 585 

vlastní kapitál 199 933 483 939 462 136 355 476 

dluhy 316 030 117 391 165 722 105 910 

A -0,44 0,03 0,00 0,10 

B -0,02 -0,14 -0,24 -0,37 

C -0,12 -0,09 -0,04 -0,23 

D´ 0,61 0,20 0,26 0,23 

Zi = 6,56 A + 3,26 B + 6,72 C + 1,05 D´ -3,09 -0,62 -0,76 -1,87 

             zdroj: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23: Altmanův model za období let 2008 - 2011, zdroj: autor 

Společnost RAI MOST s.r.o. se dle uvedeného výpočtu nachází v pásmu bankrotu. 

Opět je tento negativní výsledek ovlivněn záporným hospodářským výsledkem. 

Tafflerův bankrotní model 

Byl prvně publikován v roce 1977 a využívá čtyř poměrových ukazatelů. 
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Výsledné hodnocení dle literatury : T>0,3 malá pravděpodobnost bankrotu, T<0,2 

velká pravděpodobnost bankrotu.  

 

 

Tabulka 14 : Tafflerův bankrotní model za období let 2008 - 2011,  

      zdroj: autor 

Společnost RAI MOST vykazuje znaky bankrotu (viz tabulka 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafflerův bankrotní model 2008 2009 2010 2011 

EBT -73 250 -62 166 -25 351 -107 072 

krátkodobé závazky (KZ) 316 030 112 484 160 613 104 125 

oběžná aktiva (OA) 88 947 131 377 160 077 148 794 

cizí zdroje (CZ) 316 030 117 391 165 722 105 910 

celková aktiva (A) 516 624 601 372 627 947 461 483 

tržby celkem (T) 39 210 322 886 450 612 476 061 

R1 = EBT/KZ -0,23 -0,55 -0,16 -1,03 

R2 = OA/CZ 0,28 1,12 0,97 1,40 

R3 = KZ/A 0,61 0,19 0,26 0,23 

R4 = T/A 0,08 0,54 0,72 1,03 

T = 0,53*R1+0,13*R2+0,18*R3+0,16*R4 0,04 -0,03 0,20 -0,16 
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5.  Návrhy a opatření 

V tomto bodu bych chtěla shrnout výsledky finanční analýzy společnosti RAI 

MOST s.r.o. Podrobné hodnocení jsem provedla v praktické části za dané období 2008 -

2011 na základě vypočtených ukazatelů. 

Při podrobné zkoumání výsledků horizontální a vertikální analýzy je zřejmé, že 

společnost největší část investičního majetku pořídila v letech 2008 – 2009. Vzhledem 

k tomu, že společnost vznikla v roce 2007 na základě expanze její mateřské společnosti 

Recticel Interiors CZ s.r.o. z důvodu získání nových projektů,  je pochopitelné, že nově 

vznikající závod musel být co v nejkratší době zařízen novou výrobní technologií. Další 

položkou, která v průběhu let pozitivně ovlivňovala stranu aktiv je nárůst oběžný aktiv, a 

to zejména krátkodobých pohledávek. Zde vidíme nárůst o 124% mezi lety 2008 – 2009 a 

dále 42 % mezi lety 2009 -2010. Nárůst je spjat se zavedením sériové výroby projektu 

Mercedes v roce 2009.  

V další období sice nebyl nárůst tak vysoký, i když byl do sériové výroby puštěn 

další projekt, a to Peugeot 508.  Tak jak nám stoupá hodnota pohledávek, tak nám i 

narůstají zásoby a na druhé straně i výnosy z prodeje vyrobených dílů. Pokud budeme 

hodnotit finanční majetek společnosti, tak nejvýznamnější položkou bylo posílení 

základního kapitálu v roce 2009 v procentním vyjádření hovoříme o 219% oproti roku 

2008. Nové projekty s sebou nenesou jen nákup nového výrobního zařízení, ale také 

komplexní náklady příštích období, které v sobě zahrnují tzv. startovní náklady. Ty firma 

kumuluje v rozvaze na straně aktiv. Jedná se např. o vývoj balení pro daný výrobek. Tyto 

náklady firma rozpouští po dobu následujících 4 let po uvedení projektu do sériové výroby.  

V roce 2009 vidíme tedy nárůst těchto komplexních nákladů o 56%. V dalších 

letech nám hodnota klesá, tak jak je hodnota komplexních nákladů rozpouštěna do nákladů 

v daném roce. Hospodářský výsledek společnosti RAI MOST s.r.o. nebyl v posledních 

čtyřech letech uspokojivý. Dá se říci, že nově vzniklá firma se do kladných čísel prozatím 

od svého vzniku nedostala. Největší pohromou pro podnik byl bankrot automobilové 

značky SAAB. Společnost RAI MOST s.r.o. vložila nemalé investiční náklady do 

výrobního zařízení na základě uzavření kontraktů se společnostmi, které výše uvedené 

značce dodávaly díly pro výrobu automobilů této značky. Společnost zbankrotovala v roce 

2011. Firma RAI MOST  s.r.o. vytvořila v roce 2011 opravnou položku k dlouhodobému 

majetku ve výši 99 000 tis. Kč. Tím její výsledek hospodaření poklesl na historické 
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minimum, a to 7659 tis. Kč. Jak je vidět z těchto čísel, pokud by společnost SAAB 

nezkrachovala a odebírala nasmlouvané množství výrobků, byla by firma RAI MOST s.r.o. 

v roce 2011 již v zisku. Výpadek tržeb, které měla společnost naplánované tak výrazně 

ovlivnil výsledek hospodaření.   

Analýza poměrových ukazatelů nevyzněla v celkové kontextu prezentovaných 

výsledků úplně nejhůře, ale ani nejlépe. Co se týče ukazatele běžné likvidity společnost 

nedosáhla na optimální rozmezí čísel 1,6 -2,5. Její hodnota u firmy RAI MOST s.r.o. 

nabývá průměrně čísla 1. Výsledek nám tedy ukazuje, že jedna jednotka oběžných aktiv 

pokrývá jednu jednotku krátkodobých závazků. U ukazatele pohotové likvidity se nám 

vypočtená hodnota v roce 2011 již jeví v lepším světle.  

K výraznému zlepšení výrazně přispěla dobrá platební morálka zákazníků, tak 

správné nastavení délky splatnosti s dodavateli. Hodnocení hotovostí je v případě 

analyzované společnosti diskutabilní. Firma využívá od roku 2008 finanční produkt 

v rámci české skupiny Recticel, tzv. reálný dvousměrný cashpooling, který odčerpává či 

dodává finanční prostředky na bankovních účtech společnosti. Vzhledem k tomu nemá 

tento ukazatel správnou vypovídající hodnotu.  

Další poměrové ukazatele jsou většinou v záporných hodnotách. Ukazatel 

rentability nebyl počítán vzhledem k záporným hodnotám výsledku hospodaření vůbec. 

Ukazatelé zadluženosti nám naznačili dobrou cestu, kterou připravil management 

společnosti pro další roky. Zadluženost klesla v roce 2011od roku 2008 o 38% a podíl 

vlastních zdrojů je na slušné úrovni, a to v průměru sledovaných let okolo 67%. Potvrzuje 

nám to i výsledek ukazatele finanční páky, který neklesl pod hranici čísla 1. Sice má 

klesající tendenci, ale z pozice investorů a věřitelů vyšší podíl vlastních zdrojů znamená 

dobrou finanční stabilitu podniku. 

Ukazatele aktivity nám změřily, jak společnost využívá svých aktiv. Doba o 

obrátkovost zásob byla v průměru uspokojivá. Dobrý výsledků dosáhla firma u doby 

obratu pohledávek, kdy zákazníci svou platební kázní udrželi výsledek ukazatele doby 

obratu průměrným počtem dní za období u hranice 38 dnů oproti 63 dnům u dodavatelů. 

Tento poměr je pro podnik výhodný, jelikož je schopen takto řádně hradit své závazky 

z obchodního styku. 
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Analýza soustav - pyramidový rozklad, bonitní a bankrotní modely naznačily 

nejasnou budoucnost společnosti. Vzhledem k nemožnosti dosáhnout zisku, je společnost 

v dnešní době dle analyzovaných období v zóně bankrotu.  

Nedílnou měrou se na této situaci podílí fakt, že společnost musela vytvořit 

opravnou položku na nevyužité investice k projektu SAAB. Na druhou stranu, ostatní 

výrobní linky musí vytížit v takové míře, aby byla schopna nést alespoň částečně ztrátu 

z tohoto projektu. Stále klesající ztráta, pokud v roce 2011 odečteme náklad za opravnou 

položku k dlouhodobému majetku nám ukazuje, že podnik již začíná pomalu a jistě 

dosahovat svých cílů, kterými jsou především zisk a rentabilita vložených investic. 

Vzhledem k celkovému finančnímu stavu společnosti, který nebyl ve sledovaném období 

velmi dobrý, bych doporučila managementu společnosti zajistit plné využití výrobních 

kapacit po projektu SAAB v co nebližší možné době.  

Přínosné by bylo též prosazení ziskovější cenové politiky podniku. Vzhledem 

k oboru podnikání v automobilovém průmyslu si však nejsem jistá, zda cena, která je 

nastavena již při zahájení projektu je do budoucnosti ovlivnitelná. Jak se říká, náš 

zákazník, náš pán. Pak nezbývá než hledat úspory na stranách nákladů. To zajistí dobře 

vedený sektor kontrolingu, který svými rozbory dokáže analyzovat odchylky od 

stanovených plánů společnosti. Též správně nastavený schvalovací proces je velkým 

přínosem, jelikož i nejvyšší management společnosti dokáže dle daných pravidel ovlivnit 

nákupy materiálů, služeb.  
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6.  Závěr 

Každý zdravý podnik, který vzniká se snaží dosáhnout zisku, být na trhu 

konkurenceschopný. Ne všem podnikům se to podaří. Společnost RAI MOST s.r.o. má 

sice nepříliš dobré výsledky hodnocení některých ukazatelů, ale ne všechny ukazatele dle 

dostupné literatury jsou vhodné k analyzování této společnosti, nebo aby společnost  

striktně dodržovala doporučené hodnoty. Společnost musí v prvé řadě dodržet konkurence 

schopnost na trhu v automobilovém průmyslu oproti východní státům. V náš prospěch 

hovoří zejména kvalita odvedené práce, malá zmetkovost a záruka kvalitních výrobků.  

Tato diplomová práce se zaměřila u této společnosti na praktickou aplikaci 

popsaných metod finanční analýzy. Může sloužit jako vodítko pro rozhodování 

managementu společnosti, či k odstranění nedostatků, rezerv či eventuálního odvrácení 

bankrotu. Zdrojem analýzy byly interní data společnosti, která jsou volně dostupná na 

internetových stránkách krajského soudu Ústí nad Labem. Jedná se o účetní závěrku roků 

2008, 2009, 2010. Účetní závěrka obsahuje tyto výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztrát, 

cash flow a přílohu k účetní závěrce. Rok 2011 byl vyžádán u společnosti vzhledem 

k tomu, že společnost podléhá auditu a podává daňové přiznání až 30.06.2012. Výkazy 

roku 2011 jsou tedy před schválením auditorů a vedením společnosti. 

Společnost na základě všech ukazatelů zpracovaných v této diplomové práci 

nevyznívá jako prosperující podnik. Pokud však firma využije svůj potenciál v jedinečné 

výrobní technologii, na kterou má skupina Recticel patent, je schopna při získání další 

projektů dosáhnout kýženého cíle, a to je mít zisk. Nebýt celosvětové krize v roce 2008 a 

bankrotu společnosti SAAB v roce 2011, pevně věřím, že s kvalitními výrobky, které umí 

vyrobit, byla by společnost již alespoň v roce 2011 v zisku. Otázkou však zůstává, zda 

bude schopna využít nakoupenou strojní technologii novým rentabilním projektem. 
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PŘÍLOHA 1 

ROZVAHA - AKTIVA firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011 

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

AKTIVA [tis. Kč] 516 624 601 372 627 947 461 483 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0  0 

Dlouhodobý majetek 370 393 380 397 375 008 239 095 

Dlouhodobý nehmotný majetek 19 226 3 286 4 950 3 678 

Zřizovací výdaje 66 48 29 10 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 1 563 3 238 4 921 3 668 

Ocenitelná práva 0 0 0  0 

Goodwill 0  0  0  0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 17 597 0 0  0 

Poskytnuté zálohy na DNM 0  0  0  0 

Dlouhodobý hmotný majetek 351 167 377 111 370 058 235 417 

Pozemky  0  0 0  0 

Stavby 0 5 139 7 254 7 506 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 78 205 561 357 643 219 422 

Pěstitelské celky trvalých porostů  0  0 0  0 

Základní stádo a tažná zvířata  0  0 0  0 

jiný dlouhodobý hmotný majetek  0  0 0  0 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 347 205 166 411 5 161 8 489 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 884 0 0  0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0  0  0  0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobácvh 0 0 0  0 

Podíly v účtních jednotkách pod podstatným vliem  0  0  0  0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  0  0  0  0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv  0  0  0  0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek  0  0  0  0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek  0  0  0  0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek  0  0  0  0 

Oběžná aktiva 88 947 131 377 160 077 148 794 

Zásoby 4 060 12 766 27 865 22 434 

Materiál 4 060 10 406 18 864 16 275 
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Nedokončená výroba a polotovary  0 19 1 091 552 

Výrobky  0 2 341 7 910 5 607 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0  0  0  0 

Zboží 0 0 0  0 

Poskytnuté zálohy na zásoby  0  0  0  0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 133 

Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba  0  0  0  0 

Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení  0  0  0  0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0  0 

Dohadné účty aktivní  0  0  0  0 

Jiné pohledávky  0  0  0  0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 133 

Krátkodobé pohledávky 41 641 93 149 131 772 125 771 

Pohledávky z obchodních vztahů 7 681 68 333 48 135 50 741 

pohledávky - ovládající a řídící osoba  0 9 487 50 193 69 323 

Pohledávky - podstatný vliv 910  0  0  0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 0 0 0  0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  0  0  0  0 

Stát - daňové pohledávky 19 401 6 150 7 000 4 327 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 81 465 896 1 160 

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 544 402 9 046 165 

Jiné pohledávky 13 024 8 312 16 502 55 

Krátkodobý finanční majetek 43 246 25 462 440 456 

Peníze 467 813 439 453 

Účty v bankách 42 779 24 649 1 3 

Krátkodobé cenné papíry a podíly  0  0  0  0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek  0  0  0  0 

Časové rozlišení 57 284 89 598 92 862 73 594 

Náklady příštích období 6 518 20 117 33 789 35 807 

Komplexní náklady příštích období 50 766 69 451 59 035 37 683 

Příjmy příštích období  0 30 38 104 

zdroj: autor 

 

 



Bc. Michaela Zavázalová: Finanční analýza podniku RAI MOST s.r.o. 

2011/2012                                                                                                              59 
 

PŘÍLOHA 2 

ROZVAHA – PASIVA firmy RAI MOST za období let 2008 - 2011 

  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

PASIVA CELKEM [tis. Kč] 516 624 601 372 627 947 461 483 

Vlastní kapitál 199 933 483 939 462 136 355 476 

Základní kapitál 1 600 351 600 351 600 351 600 

Základní kapitál 1 600 351 600 351 600 351 600 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)  0  0  0  0 

Změny základního kapitálu  0  0  0  0 

Kapitálové fondy 280 000 280 000 280 000 280 000 

Emisní ážio 0 0 0  0 

Ostatní kapitálové fondy 280 000 280 000 280 000 280 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  0  0  0  0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách  0  0  0  0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze z. 0 0 0 0 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  0  0 0  0 

Statutární a ostatní fondy  0  0  0  0 

Výsledek hospodaření minulých let -8 417 -81 667 -147 661 -169 465 

Nerozdělený zisk minulých let  0  0  0  0 

Neuhrazená ztráta minulých let (-) -8 417 -81 667 -147 661 -169 465 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -73 250 -65 994 -21 803 -106 659 

Cizí zdroje 316 030 117 391 165 722 105 910 

Rezervy  0 1 079 1 079 130 

Rezerva podle zvláštních předpisů  0  0  0  0 

Rezerva na důchody a podobné závazky  0  0  0  0 

Rezerva na daň z příjmů  0  0 0  0 

Ostatní rezervy 0 1 079 1 079 130 

Dlouhodobé závazky 0 3 828 4 030 1 655 

Závazky z obchodní vztahů 0  0  0  0 

Závazky - ovládající a řídící osoba  0  0  0  0 

Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení  0  0  0  0 

Dlouhodobé přijaté zálohy  0  0  0  0 

Vydané dluhopisy  0  0  0  0 

Dlouhodobé směnky k úhradě  0  0  0  0 

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  0  0  0  0 

Jiné závazky 0 0 3 750 1 655 

Odložený daňový závazek  0 3 828 280  0 
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Krátkodobé závazky 316 030 112 484 160 613 104 125 

Závazky z obchodní vztahů 169 241 57 126 61 445 88 242 

Závazky - ovládající a řídící osoba  0 5 151 26 841  0 

Závazky - podstatný vliv 92 900  0  0  0 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0  0 

Závazky k zaměstnancům 3 011 3 847 5 208 4 100 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 852 2 167 3 126 2 513 

Stát - daňové závazky a dotace 24 930 455 671 556 

Krátkodobé přijaté zálohy 376 0 0  0 

Vydané dluhopisy  0  0 0  0 

Dohadné účty pasivní 2 184 32 372 60 097 4 442 

Jiné závazky 21 536 11 366 3 225 4 272 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé a výpomoci  0  0  0  0 

Krátkodobé bankovní úvěry  0  0 0  0 

Krátkodobé finanční výpomoci  0  0  0  0 

Časové rozlišení 661 42 89 97 

Výdaje příštích období 661 42 89 97 

Výnosy příštích období 0 0 0  0 

zdroj: autor 
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PŘÍLOHA 3 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT firmy RAI MOST za období let 2008 – 2011 
 

   VZZ [tis. Kč] 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

01 I. Tržby za prodej zboží 0 0 0  0 

02 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0  0 

03 + (+) obchodní marže 0 0 0 0 

04 II. Výroba (Výkony) 39 210 325 247 457 993 473 803 

05 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 39 210 322 886 450 612 476 061 

06 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0 2 361 7 381 -2 258 

07 3. Aktivace 0 0 0  0 

08 B. Výkonová spotřeba 67 517 269 068 359 586 308 450 

09 B.1. Spotřeba materiálu a energie 30 279 148 755 195 212 180 198 

10 B.2. Služby 37 238 120 313 164 374 128 252 

11 + (+)Přidaná hodnota -28 307 56 179 98 407 165 353 

12 C. Osobní náklady 41 499 84 144 100 111 100 233 

13 C.1. Mzdové náklady 30 179 62 336 73 599 73 335 

14 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva  0  0 0  0 

15 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 563 20 423 24 738 25 096 

16 C.4. Sociální náklady 757 1 385 1 774 1 802 

17 D. Daně a poplatky 36 71 204 53 

18 E. Odpisy DNM a DHM 248 21 775 33 353 43 734 

19 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 908 479 69 4 008 

20 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   2 908 0 0 1 555 

21 2. Tržby z prodeje materiálu 0 479 69 2 453 

22 F. ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 908 468 62 3 760 

23 F.1. ZC prodaného dlouhodobého majetku 2 908 0 0 1 458 

24 2. Prodaný materiál  0 468 62 2 302 

25 G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období -11 989 3 780 10 791 123 969 

26 IV. Ostatní provozní výnosy 18 042 27 368 30 639 7 300 

27 H. Ostatní provozní náklady 3 912 24 707 18 798 15 508 

28 V. Převod provozních výnosů  0  0  0  0 

29 I. Převod provozních nákladů  0  0  0  0 

30 * Provozní výsledek hospodaření -43 971 -50 919 -34 204 -110 596 

31 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0  0  0  0 

32 J. Prodané cenné papíry a podíly  0  0  0  0 

33 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 
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34 VII.1. 

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem  0  0  0  0 

35 2. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  0  0  0  0 

36 3. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0  0  0  0 

37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0  0  0  0 

38 K. Náklady z finančního majetku  0  0  0  0 

39 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 4 601 3 950 3 109  0 

40 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 19 433 3 616 217  0 

41 M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

(+/-)  0  0 0  0 

42 X. Výnosové úroky 13 389 1 355 614 

43 N. Nákladové úroky 11 952 9 770 649 487 

44 XI. Ostatní finanční výnosy 3 104 13 605 20 524 18 992 

45 O. Ostatní finanční náklady 5 612 15 805 15 269 15 595 

46 XII. Převod finančních výnosů  0  0  0  0 

47 P. Převod finančních nákladů  0  0  0  0 

48 * Finanční výsledek hospodaření -29 279 -11 247 8 853 3 524 

49 Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 3 828 -3 548 -413 

50 Q.1. splatná    0  0 0  0 

51 Q.2. odložená 0 3 828 -3 548 -413 

52 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -73 250 -65 994 -21 803 -106 659 

53 XIII. Mimořádné výnosy  0  0  0  0 

54 R. Mimořádné náklady  0  0  0  0 

55 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti  0  0  0  0 

56 S.1. splatná    0  0  0  0 

57 S.2. odložená  0  0  0  0 

58 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

59 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  0  0  0  0 

60 *** VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ  ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) -73 250 -65 994 -21 803 -106 659 

61 **** VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ  PŘED ZDANĚNÍM (+/-) -73 250 -62 166 -25 351 -107 072 

zdroj: autor 

 


