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Anotace 

Diplomová práce se věnuje zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti, konkrétně 

aplikacím nejčastěji používaných metod finanční analýzy na společnost Daymoon a.s. 

V první části se zabývám charakteristikou a historií analyzované společnosti. Ve druhé 

teoretické části představuji základní pojmy finanční analýzy, nejčastěji užívané způsoby 

získávání informací a rovněž základní metody finanční analýzy. Vlastní aplikace a užití 

vybraných metod na analyzovanou společnost Daymoon, a.s., včetně interpretace 

získaných výsledků, je začleněna do třetí části této diplomové práce. V závěru práce 

komplexně shrnuji získané výsledky a poznatky. 

Klíčová slova: Finanční analýza, rozdílové ukazatele, podílové ukazatele, Du Pontův 

rozklad, bankrotní a bonitní modely. 

Summary 

Diploma thesis dissertates about evaluation of financial health of chosen company 

Daymoon, a.s. In the first part is main topic characteristics and history of analyzed 

company. In second theoretical part I introduce basic terms of financial analysis, most 

commonly use ways of obtaining information and so far basic methods of financial 

analysis. Own application and usage of chosen methods on analysed company Daymoon, 

a.s., including interpretation of obtained results, is included into the third part of this 

diploma thesis. In the end I complexly summarize obtained results and knowledge. 

Klíčová slova: Financial analysis, differential sign, share sign, Du Pont decomposition, 

bankruptcy and bonite models. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

apod.    a podobně 

a.s.    akciová společnost 

atd.    a tak dále 

CF    cash flow  

č.    číslo 

ČR    Česká republika 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT    čistý zisk po zdanění a zúročení 

EBIT  provozní zisk před zdaněním a zúročením (z anglického Earning 

before Interest and Taxes)  

IČO    identifikační číslo organizace 

Kč    korun českých 

např.    například 

ROI    rentabilita vloženého kapitálu (z anglického Return on Investment) 

ROA  rentabilita celkových vložených aktiv (z anglického Return on 

Assets) 

ROC    ukazatel nákladovosti (z anglického Return on Costs) 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu (z anglického Return 

on Capital Employed) 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales) 

Sb.   Sbírky 

spol.   společnost 

SRN    Spolková republika Německo 

tis.    tisíc 

tzv.    takzvaný  

VH    výsledek hospodaření 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení podniku a 

žádná zdravě fungující a prosperující firma by se bez ní neobešla, neboť by nedokázala 

identifikovat své slabé a silné stránky a posoudit vlastní ekonomické zdraví. Management 

podniku provádí finanční analýzu za účelem efektivního řízení zdrojů a zvýšení ziskovosti, 

vlastníci si pak prováděnou finanční analýzou ověřují, zda je s jejich investicemi řádně 

nakládáno a tyto jsou maximálně zhodnocovány. Věřitelé podniku zase analytickým 

výpočtem poměrových ukazatelů mohou zjišťovat zadluženost či likviditu podniku, což 

může zásadním způsobem ovlivnit další spolupráci těchto subjektů, a tedy i ekonomické 

výsledky společnosti.  

V úvodní části diplomové práce budou představeny základní pojmy týkající se 

finanční analýzy, jejích metod, ukazatelů a využití v praxi. Tato diplomová práce je 

zaměřena na nejčastěji užívané způsoby a metody získávání informací o společnosti, 

kterými jsou horizontální a vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů a Du 

Pontův pyramidální rozbor dat. Na takto získané informace může navazovat celá řada 

dalších, komplexnějších a přesnějších analýz, např. bonitní a bankrotní modely, které 

posuzují finanční situaci podniku a predikují její další vývoj.  

Předmětem diplomové práce je aplikace nejrozšířenějších a nejčastěji užívaných 

metod finanční analýzy na podmínkách společnosti Daymoon, a.s. V další kapitole se proto 

věnuji představení a charakteristice podniku Daymoon, a.s., který laskavě poskytl pro 

potřeby mé diplomové práce vybrané účetní podklady za období od roku 2007 do roku 

2010, bez nichž by samozřejmě analýzu nebylo možné provést. Na základě předchozí 

dohody však byla veškerá v účetních výkazech uváděná data přepočítána podle předem 

stanovené konstanty. Vlastní výpočty se opírají zejména o rozbor rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty z let 2007 až 2010. V kapitole je popsán finanční i celkový vývoj společnosti od 

roku 2007 do současné doby, důraz je kladen zejména na události a jevy bezprostředně 

ovlivňující dosahované výsledky podniku. 

Samostatným blokem této diplomové práce je vlastní finanční analýza podniku 

Daymoon, a.s., tedy aplikace metod a teoretických poznatků finanční analýzy do reálného 

podnikatelského prostředí. Součást kapitoly samozřejmě tvoří nejen vlastní výpočet 
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a zaznamenání zjištěných hodnot, ale i jejich definování, interpretace, grafické 

zpřehlednění a rozbor příčin.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

V následujících kapitolách budou uvedeny základní údaje o společnosti a jejím 

předmětu činnosti. 

Následující údaje o společnosti byly získány z úplného výpisu z obchodního 

rejstříku. 

Obchodní jméno: DAYMOON, a.s. 

IČO:    61534056 

Sídlo:   Fügnerova 51, Děčín I, 405 01 

Právní forma:  Akciová společnost [9]. 

2.1 Předmět činnosti 

Ode dne zapsání 01. 09. 1994 je dle obchodního rejstříku předmětem podnikání 

společnosti následující činnost:   

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených 

v přílohách 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.; 

- zprostředkování v oblasti obchodu; 

- výroba a opravy strojírenského spotřebního zboží vyjma činností uvedených 

v přílohách 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.; 

- výroba výlisků z plastů; 

- galvanizace kovů [9]. 

2.2 Vývoj společnosti ve sledovaném období let 2007 až 2010 

Společnost Daymoon a.s. byla založena dnem 01. 09. 1994 a od doby svého vzniku 

do konce roku 2006 prošla pozitivním ekonomickým vývojem. Největší objem její činnosti 

představovala výroba kapesních svítilen, která značku Daymoon dostala do povědomí 

širšího okruhu českých i zahraničních subjektů. V menším objemu se dále společnost 

specializovala na výrobu světlometů a dynam do jízdních kol, produkci lisovaných 

součástek, povrchové úpravy kovů a rovněž výrobu zipů a deštníků. Mezi největší 

odběratele podniku se řadila společnost Varta (SRN) představující 70 % všech zakázek, a 

automobilové společnosti Toyota a Berning, kterým Daymoon a.s. vyráběl součástky do 
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motorů. Hlavní činnost společnosti byla soustředěna v Děčíně, kde se nacházel i její 

veškerý výrobní kapitál a sklady surovin. 

V roce 2007 došlo, vzhledem k projevující se stagnaci automobilového průmyslu a 

nadcházející hospodářské krizi, ke snížení objemu objednávek od všech odběratelů. Z toho 

důvodu bylo nutné ze strany managementu podniku přijmout opatření za účelem snížení 

nákladů, jednalo se zejména o snižování počtu zaměstnanců a prodej nemovitého majetku 

společnosti. Tento negativní trend se projevil i v roce 2008 se stejnými důsledky.  

K největšímu propadu ekonomické situace společnosti došlo roku 2009, kdy 

dominantního odběratele - společnost Vartu (SRN), která již v té době představovala 90 % 

celkového odběru, získal nový majitel a rozhodl o změně dodavatele ve prospěch 

nízkonákladové produkce z Číny. Rovněž došlo k ukončení veškerých dodávek do 

automobilového průmyslu, a tak byla produkce omezena na objednávky drobnějších 

odběratelů.  

Roku 2010 začal oživovat automobilový průmysl a společnosti se podařilo získat 

nového odběratele výfuků do opalovacích pistolí, společnost Steinel (Rumunsko). Proto se 

z 90 % podnik soustředil na výrobu lisovaných součástek [interní informace]. 

Vlastní dopad negativních i pozitivních událostí a přijatých úsporných opatření na 

finanční zdraví podniku je detailně analyzován v praktické části této diplomové práce. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza společnosti je pojímána jako metoda vyhodnocování finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje 

se jejich vývoj [3].  

Z této definice vyplývá, že finanční analýza nejen konstatuje současný, minulý nebo 

budoucí finanční stav podniku, ale zároveň identifikuje jeho slabé a silné stránky. Takto 

získané informace pak tvoří relevantní základ pro rozhodování managementu firmy. 

Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: prověřit finanční 

zdraví podniku (ex post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex ante analýza) [1]. 

Bez analýzy se žádná zdravě fungující a prosperující firma nemůže obejít. 

Management podniku provádí finanční analýzu za účelem efektivního řízení zdrojů a 

zvýšení ziskovosti, vlastníci si pak prováděnou finanční analýzou ověřují například to, zda 

je s jejich investicemi řádně nakládáno a tyto jsou dle očekávání zhodnocovány. Věřitelé 

podniku tímto způsobem zjišťují zadluženost či likviditu podniku a na základě zjištěných 

hodnot rozhodují o poskytnutí krátkodobých a dlouhodobých úvěrů. Uživatele finanční 

analýzy je tedy možné rozdělit na externí a interní [4]. 

Mezi hlavní externí uživatele můžeme řadit zejména banky, investory a jiné 

věřitele, obchodní partnery, stát nebo např. konkurenci. Existuje samozřejmě mnoho 

dalších subjektů, které mohou mít na znalosti finančních poměrů podniku vlastní zájem, 

například analytici a daňoví poradci, vědečtí pracovníci nebo studenti.  

Mezi interní uživatele pak můžeme řadit hlavně manažery, kteří výstupů finanční 

analýzy využívají pro svá rozhodování například v oblasti struktury majetku nebo zdrojů, a 

zaměstnance, v jejichž zájmu je dlouhodobé zachování pracovních míst.  

Ze shora uvedených poznatků lze stanovit cíle finanční analýzy, kterými zpravidla 

bývají: 

 posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku; 

 analýza dosavadního vývoje podniku; 

 komparace výsledků analýzy v prostoru; 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady); 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti; 
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 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty; 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku [3]. 

Obecně má finanční analýza za úkol především posoudit finanční zdraví podniku, 

čehož dosáhne v následujících čtyřech krocích:  

1) rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů; 

2) podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z kroku 1; 

3) hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předchozích krocích; 

4) návrh na možná opatření a zhodnocení rizik [1]. 

Finanční analýzu rovněž členíme na analýzu externí, která se opírá pouze o veřejně 

dostupné finanční informace a analýzu interní, která navíc pracuje i s informacemi 

vnitropodnikového charakteru, jako jsou údaje z účetnictví, statistiky, plány, kontroly 

apod. 

3.1 Informační zdroje finanční analýzy 

Jak již bylo několikrát konstatováno, hodnocení finančního hospodaření a zdraví 

podniku se musí opírat nejen o kvalitní a úplné, ale rovněž o komplexní informace, které 

management podniku čerpá z interních a externích zdrojů. Nejčastějším zdrojem takových 

informací jsou finanční a vnitropodnikové účetní výkazy firmy.  

Finanční účetní výkazy dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o finančních tocích [1]. 

Vnitropodnikové účetní výkazy pak vycházejí z charakteristiky a potřeb každého 

podniku, sestavují se častěji a do jisté míry zpřesňují výsledky provedené finanční analýzy. 

Vzhledem k tomu, že funkcí finanční analýzy je zejména udržení majetkové a 

finanční stability podniku, je důležité vycházet zejména z těchto základních účetních 

výkazů: 

 rozvahy; 

 výkazu zisku a ztráty; 

 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků. 
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Tyto účetní výkazy lze považovat za naprostý základ všech informací potřebných pro 

finanční analýzu. Jedná se o veřejně dostupné informace a každá firma je povinna je 

nejméně jednou v roce zveřejnit. 

Výkaz zisku a ztráty a rozvaha jsou účetními výkazy jasně definovanými zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Do značné míry je tím usnadněna a zkvalitněna komparace 

jednotlivých podniků a rovněž vlastní zpracovávání oborových analýz. 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který poskytuje informace o finanční situaci podniku, jeho 

majetkové situaci a zdrojích financování tohoto majetku. Sestavuje se zpravidla 

k poslednímu dni každého kalendářního roku, případně i v kratších obdobích a zachycuje 

aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku. Může tedy poskytnout informace jak o 

složení majetku (jakým způsobem je majetek v podniku vázán, jak je opotřeben), tak o 

struktuře vlastních a cizích zdrojů financování, ale i o tom, zda podnik dosáhl v uplynulém 

období zisku a jakým způsobem s ním naložil. 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku – aktiva, a zdrojů jeho financování – pasiva, vždy k určitému datu. Volbu správné 

skladby zdrojů financování pak označujeme pojmem kapitálová struktura podniku [1]. 

Aktiva rozvahy představují podrobnou majetkovou strukturu podniku, v rozvaze 

členěnou od nejméně likvidních položek k nejlikvidnějším.  

Pasiva rozvahy představují zdroje financování firmy, v rozvaze rozdělené zejména 

na vlastní a cizí. 

Kapitálová struktura podniku se zabývá především vnitřní skladbou zdrojů 

financování podniku, a je dále ovlivňována technickou podmíněností majetkové struktury 

dle odvětví či oboru podnikání firmy. Jedná se tedy o řízení vzájemných vazeb složek 

majetku, zdrojů financování a také vazeb mezi majetkovou a kapitálovou strukturou firmy 

[1].  

Zlaté bilanční pravidlo: Dlouhodobý majetek by měl být pokryt vlastním kapitálem 

firmy a krátkodobé složky aktiv by měly být financovány z krátkodobých zdrojů [1]. 
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3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je stejně jako rozvaha účetním výkazem, jehož struktura je 

pevně stanovena zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Přehledně a jednoduše nabízí 

přehled o nákladech, výnosech a výsledcích hospodaření za konkrétní časové období. 

Sestavuje se zpravidla k poslednímu dni v roce, případně i v kratších časových obdobích. 

Původně byl pro tento účetní výkaz ustálen výraz důchodové prohlášení [5]. 

Výsledek hospodaření je dle užitých nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztráty 

obligatorně odstupňován na:  

 provozní výsledek hospodaření; 

 výsledek hospodaření z finančních operací; 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost; 

 mimořádný výsledek hospodaření; 

 výsledek hospodaření za účetní období; 

 výsledek hospodaření před zdaněním. 

Výkaz zisku a ztráty nám tedy říká, které náklady a výnosy se podílely na tvorbě 

zisku, případně ztráty, neopírají se však o skutečně finanční toky. Proto je zapotřebí 

sledovat i přílohovou část účetní závěrky nazvanou výkaz cash flow. 

3.1.2.1 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow je účetním výkazem, který srovnává zdroje tvorby peněžních 

prostředků s jejich užitím v konkrétním časovém rozmezí, tedy příjmy a výdaje v určitém 

období. Dle činnosti je možné jej rozdělit do tří částí, a to na činnost provozní, činnost 

investiční a činnost finanční. 

Nejčastěji se peněžní toky v České republice kvantifikují nepřímým způsobem tak, 

jak je znázorněno v tabulce č. 1. Vzhledem k tomu, že výkaz cash flow za sledované 

období nebyl analyzovanou společností Daymoon a.s. poskytnut, je tento pouze pro 

úplnost zmíněn v teoretické části této diplomové práce. 
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Tabulka č. 1: Struktura výkazu o tvorbě a použití peněžních prostředků 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

+ Odpisy 

+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 

+/- Změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

+/- Změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

+/- Změna zásob (+ úbytek) 

+/- Změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash flow z provozní činnosti 

+/- Změna fixního majetku (+ úbytek) 

+/- Změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) 

Cash flow z investiční činnosti 

+/- Změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ Přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

- Výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

3.2 Metody finanční analýzy 

V ekonomii můžeme rozlišit dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

Zatímco fundamentální analýza se opírá o znalosti vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými i neekomickými procesy, a rovněž o zkušenosti a odhady odborníků, 

analýza technická využívá matematické, matematicko-statistické a další metody ke 

kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení takto získaných informací 

z ekonomického hlediska. 

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že finanční analýzu můžeme řadit do souboru 

analýz technických, protože přepočítává vstupní data až k požadované výsledné hodnotě, 

kterou poté slovně interpretuje. Mezi základní metody elementární analýzy zařazujeme: 

 analýzu absolutních dat; 

 analýzu rozdílových ukazatelů; 

 analýzu poměrových ukazatelů; 

 analýzu soustav ukazatelů [3]. 
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3.2.1 Analýza absolutních dat 

Absolutní ukazatele můžeme nalézt přímo na jednotlivých položkách základních, již 

jmenovaných účetních výkazů, přičemž získaná data nejsou již žádným dalším způsobem 

matematicky zpracovávána. 

V rámci analýz absolutních dat je možné zpracovat horizontální analýzu (analýzu 

trendů) a vertikální analýzu (procentní rozbor). 

Horizontální analýza je nejčastěji používaný a nejjednodušší nástroj zhodnocení a 

posouzení hospodářské situace podniku, jenž podává zprávu o jeho minulém i budoucím 

vývoji. Zachycuje vývojové trendy v celkové struktuře majetku a kapitálu podniku, čehož 

dosahuje sledováním časových změn absolutních ukazatelů. Pro vypracování kvalitní a 

komplexní analýzy, která obsáhne všechny vyhledávané trendy, je však nutností dostatečně 

dlouhá časová řada. 

Vertikální analýza, někdy také označovaná jako procentní rozbor či analýza 

komponent, se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Jsou posuzovány 

jednotlivé komponenty kapitálu i majetku. Ze struktury aktiv a pasiv lze poté odvodit, jaké 

prostředky podnik pro své obchodní a výrobní aktivity potřebuje a z jakých zdrojů čerpá. 

Cílem vertikální analýzy je tedy zjištění, jak se jednotlivé části podílely na celkové 

bilanční sumě. Je možné ji použít jak ke sledování změn struktury v čase, tak i pro 

srovnání jednotlivých firem navzájem, neboť vertikální rozbor je vyjadřován v procentech. 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

K provádění analýzy rozdílových ukazatelů se nejčastěji užívá výkazů obsahujících 

tokové položky, jako je výkaz zisku a ztráty či výkaz cash flow. Jako příklad rozdílových 

ukazatelů uvádím čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky, ze kterých lze odvodit 

míru likvidity podniku. 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) vychází z rozvahy a je nejčastěji 

užívaným rozdílovým ukazatelem. Jedná se o rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a 

celkovými krátkodobými dluhy. Představuje tu součást oběžného majetku, která je 

financována dlouhodobým kapitálem. 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 
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Jak tedy vyplývá ze vzorce, jedná se o finanční majetek, který má podnik 

k dispozici po splacení všech svých krátkodobých závazků, a který může volně využívat 

k dalšímu klidnému průběhu své výrobní či obchodní činnosti. Proto také bývá čistý 

pracovní kapitál označován jako tzv. finanční polštář, který podniku umožní pokračovat ve 

svých aktivitách i v případě nepříznivé události, která si vyžádá vyšší výdej finančních 

prostředků. Je však nutno brát na zřetel, že ne všechna oběžná aktiva jsou dostatečně 

likvidní (např. nedobytné pohledávky či neprodejné výrobky) [3]. 

Čisté pohotové prostředky, označované rovněž jako tzv. peněžní finanční fond, 

jsou ukazatelem užívaným ke sledování okamžité likvidity, protože do výpočtu nejsou 

zahrnuty žádné pohledávky ani zásoby podniku. Bývá vyjádřen jako rozdíl pohotových 

peněžních prostředků a okamžitě splatnými závazky. 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky 

Jako střední cesta mezi čistým pracovním kapitálem, jenž do výpočtu zahrnuje i 

nelikvidní oběžná aktiva, a peněžním finančním fondem, který naopak všechny likvidní 

komodity z výpočtu vynechává, bývá užíván tzv. čistý peněžně - pohledávkový finanční 

fond. Při jeho výpočtu se nejdříve vyloučí z oběžných aktiv zásoby a nelikvidní 

pohledávky a až od takto upravených aktiv se odečítají krátkodobé závazky [3]. 

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů (financial ratios) patří mezi nejrozšířenější 

a nejoblíbenější metodu finanční analýzy. Při jejich výpočtech je vycházeno nejčastěji 

z účetních výkazů firmy, a proto představují nenákladnou a rychlou možnost získání 

obrazu o základních charakteristikách finančního stavu podniku. Jejich nevýhodou je však 

nízká schopnost vysvětlovat jevy [2]. 

Poměrové ukazatele je možné sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část 

celku a celek (např. podíl vlastního k celkovému kapitálu) nebo jako vztahové, kdy dávají 

do poměru samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům) [2]. 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu [3]. Hodnota ukazatele v podílu pak vyjadřuje 

velikost ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele ve jmenovateli [1]. Dle oblastí finanční 
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analýzy můžeme poměrové ukazatele rozčlenit (pro potřeby této diplomové práce) 

následovně: 

 ukazatele rentability; 

 ukazatele aktivity; 

 ukazatele zadluženosti; 

 ukazatele likvidity; 

 další ukazatele (např. provozní ukazatele, ukazatele na bázi cash flow 

atd.)[3]. 

3.2.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita, neboli výnosnost, je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje 

a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu [1]. Tento ukazatel tedy poměřuje 

dosažený zisk s výší zdrojů, kterých bylo pro jeho dosažení podnikem užito.  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) vyjadřuje účinnost celkového kapitálu 

vloženého do podniku, a to nezávisle na zdroji financování. 

kapitál celkový

úroky nákladovézdaněním předzisk 
ROI  

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy, 

která byla do podniku investována, opět bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financována. Výsledek tohoto poměru bude do značné míry závislý na tom, jaký zisk bude 

do čitatele zlomku dosazen, tedy zda čistý zisk EAT, nebo EBIT, který odpovídá 

provoznímu zisku před zdaněním a zúročením. 

kapitál celkový

úroky nákladovézdaněním předzisk 
ROI  

Z tohoto ukazatele je možné odvodit rovněž rentabilitu celkového investovaného 

kapitálu (ROCE), která vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. 

kapitál  vlastnízávazky  dlouhodobé

zisk čistý
ROCE  
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje míru ziskovosti kapitálu vloženého 

do podniku jeho akcionáři nebo vlastníky. Pomocí tohoto ukazatele investoři mohou 

zjišťovat, zda je jejich kapitál reprodukován dostatečnou silou, která odpovídá riziku 

investice, proto by hodnota ROE měla být dlouhodobě vyšší než cena cizího kapitálu, 

placená formou úroku. Tuto cenu představují bezrizikové cenné papíry (státní obligace a 

státní cenné papíry), přičemž rozdíl mezi ROE a touto hodnotou nazýváme riziková 

prémie. Do čitatele zlomku bývá obvykle dosazován čistý zisk EAT. 

kapitál vlastní

EAT
ROE  

V této souvislosti je nutno zmínit pozitivní a negativní pákový faktor (leverage-faktor), 

který vyjadřuje vztah mezi rentabilitou vlastního a celkového kapitálu. Vypovídá o tom, že 

je-li úroková míra cizího kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, roste rentabilita 

vlastního kapitálu při přílivu cizího kapitálu, a naopak [1]. Vztah pro leverage-faktor je 

reprezentován následujícím vztahem: 

kapitál vlastní

kapitál)cizíkapitálucizíhota(rentabilikapitál)cizí(ROCE
ROCEROE  

Rentabilita tržeb je ukazatel, kterým je poměřován zisk k dosaženým tržbám. 

Tržbami je zde vyjádřeno finanční ohodnocení výkonů podniku za určité časové období. 

Analogicky ke shora zmíněným ukazatelům, i zde je možné do čitatele zlomku dosazovat 

čistý zisk EAT nebo zisk provozní EBIT, jenž vyhovuje následnému srovnávání různých 

podniků s rozdílnou skladbou kapitálu. 

tržby

(EBIT) EAT
  (ROS) PMOS  

Z rentability tržeb ROS je možné jednoduchým vztahem odvodit rovněž doplňkový 

ukazatel nákladovosti (ROC), tzv. nákladovost tržeb, jenž vyjadřuje, s jakými náklady 

dokázal podnik vytvořit 1 Kč tržeb [6]. 

tržby

(EBIT) EAT
 1ROS1 ROC  
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3.2.3.2 Ukazatele aktivity 

Těmito poměrovými ukazateli je možné zjistit, jak efektivně firma hospodaří se 

svými aktivy. Pokud má aktiv nedostatek, unikají jí výhodné příležitosti a přichází o 

potenciální výnosy. Pokud má podnik aktiv více, než je nezbytně nutné, vytváří si zbytečné 

náklady a snižuje zisk. 

Vázanost celkových aktiv měří celkovou produkční efektivitu podniku. 

 tržbyroční

aktiva
 aktivcelkových vázanost  

Relativní vázanost stálých aktiv je odvozena od předchozího vztahu, pouze do 

čitatele jsou dosazovány zůstatkové hodnoty stálých aktiv. Z toho vyplývá, že ukazatel se 

bez jakýchkoliv zásahů automaticky snižuje, což však může vést k dosažení mylných či 

nereálných závěrů o hospodaření posuzované společnosti. 

 tržbyroční

aktiva stálá
 aktivstálých  vázanost relativní  

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celkově vložená aktiva obrátí za 1 rok. 

Pokud je tato intenzita využívání menší než hodnota oborového průměru, mělo by dojít 

k navýšení tržeb podniku nebo by měla odprodána některá aktiva. 

aktiva celková

 tržbyroční
 aktivcelkových obrat 

 

Obrat zásob je poměr mezi ročními tržbami a zásobami a vyjadřuje, kolikrát je 

v průběhu roku každá zásoba firmy prodána a znovu uskladněna. Je v zájmu firmy, aby 

zbytečně neskladovala zásoby a nezvyšovala tím své náklady, proto by vypočítaný obrat 

měl být co nejvyšší.  

zásoby

 tržbyroční
 zásobobrat  

 Doba obratu zásob je dána průměrným počtem dnů, po které jsou zásoby vázány 

až do jejich spotřeby či prodeje. Do čitatele výrazu se obvykle dosazuje průměrný stav 

zásob, do jmenovatele pak průměrná denní spotřeba. 

365
tržby

zásoby
 zásobobratu  doba  
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 Obrat pohledávek je analogicky poměr mezi ročními tržbami a pohledávkami.  

pohledávky obchodní průměrné

fakturu na  tržbadenní průměrná
 pohledávekobrat  

 Doba obratu pohledávek pak vyjadřuje, po kolik dnů je inkaso peněz 

z každodenní tržby zadržováno v pohledávkách. Jedná se o průměrnou dobu, po kterou 

firma čeká na uhrazení plateb za poskytnuté služby či výrobky.  

365
fakturu na  tržbadenní průměrná

pohledávky obchodní průměrné
 pohledávekobratu  doba  

 Doba obratu závazků odpovídá na otázku, po jakou dobu podnik odkládá platbu 

faktur svým dodavatelům. Jedná se o poměr průměrného stavu závazků ku průměrným 

denním tržbám. Obecně lze konstatovat, že doba obratu pohledávek by měla být kratší než 

doba obratu závazků [6]. 

365
fakturu na tržby denní

mdodavatelů čizávazky vů
závazků obratu  doba  

3.2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Jak již bylo řečeno výše, podnik aktiva potřebná ke své hospodářské činnosti 

financuje z vlastního i cizího kapitálu. Ukazatele zadluženosti popisují vztah mezi vlastním 

a cizím kapitálem a měří rozsah zadluženosti podniku. Růst zadluženosti sice hovoří o 

finanční nestabilitě firmy, rovněž však přispívá ke zvyšování celkové rentability. 

V současné době existuje mnoho poměrových ukazatelů zadluženosti, zde vyjmenuji jen ty 

základní a nejvyužívanější. 

Celková zadluženost, neboli ukazatel věřitelského rizika (debt ratio), je 

vyjadřována jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Doplňkovým ukazatelem je 

tzv. koeficient samofinancování (equity ratio), což je podíl vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům. 

aktiva celková

kapitál cizí
 tzadluženos celková  

aktiva celková

kapitál  vlastní
  ovánísamofinanc koeficient  
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 Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) je odvozeným a rovněž často 

užívaným ukazatelem, jenž vyjadřuje poměr cizího k vlastnímu kapitálu. Jeho převrácená 

hodnota měří míru finanční samostatnosti firmy. 

kapitál vlastní

kapitál cizí
  tizadluženos koeficient  

 Ukazatelem úrokového krytí je možné zjistit, zda je pro podnik ještě další 

dluhové zatížení únosné. Bývá vyjadřován jako poměr provozního zisku ku nákladovým 

úrokům a udává, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky [1]. 

úroky nákladové

EBIT
  krytí úrokového ukazatel  

3.2.3.4 Ukazatele likvidity 

Likviditu podniku lze vyjádřit jako schopnost podniku včas uhradit své platební 

závazky. Likvidita konkrétní složky je schopnost rychle se bez ztráty vlastní hodnoty 

přeměnit na peněžní hotovost.  

Nedostatek likvidity podniku vede ke ztrátě možnosti využívat ziskové příležitosti, 

nebo podnik není schopen plnit své běžné závazky, což může vést i k insolventnosti a 

bankrotu firmy. Obecně je možné konstatovat, že podmínkou solventnosti je právě 

likvidita. 

Rozlišujeme tři úrovně likvidity – likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou. 

Okamžitá likvidita (cash ratio), označovaná jako likvidita 1. stupně, vyjadřuje 

schopnost podniku uhradit právě splatné dluhy. Do čitatele zlomku je nutno zasadit pouze 

peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, případně ekvivalenty hotovosti. 

Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele v zahraničí je 0,9 až 1,1. 

splatnostíokamžitou  sdluhy 

prostředky platební pohotové
  likvidita okamžitá  

Pohotová likvidita (acid test, quick ratio), označovaná jako likvidita 2. stupně, na 

rozdíl od likvidity okamžité v čitateli zlomku ponechává krátkodobé pohledávky a cenné 

papíry. Hodnota tohoto ukazatele by dle literatury neměla klesnout pod hodnotu 1,0. 
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závazky krátkodobé

zásoby -aktiva oběžná
  likvidita pohotová  

Běžná likvidita (current ratio), označovaná jako likvidita 3. stupně vyjadřuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Sděluje tedy skutečnost, zda by byl 

podnik schopen uspokojit všechny věřitele v případě proměny všech svých oběžných aktiv 

na finanční hotovost. Ukazatel však nebere v úvahu nedobytnost pohledávek a nelikvidní 

zásoby. U tohoto ukazatele literatura definuje hodnotu 1,5 jako postačující [1]. 

závazky krátkodobé

aktiva oběžná
  likvidita běžná  

3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro komplexní posouzení celkového hospodaření podniku a jeho finančního zdraví 

je možné využít soustav ukazatelů, označovaných rovněž jako analytické systémy nebo 

modely finanční analýzy. Pro sestavování těchto systémů můžeme rozlišit soustavy 

hierarchicky uspořádaných ukazatelů (typický příklad představují pyramidové soustavy) a 

účelově vybraných ukazatelů (bonitní a bankrotní modely) [3]. 

3.2.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé v předchozích kapitolách popsané ukazatele 

podávají informace pouze o jednotlivých rysech velmi komplikovaného a provázaného 

ekonomického procesu, vyvstala potřeba se na podnikovou ekonomiku podívat komplexně 

a zachytit vztahy a souvislosti mezi všechny dílčími prvky celého systému. K tomuto velmi 

vhodně slouží pyramidové soustavy, rozkládající ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších 

dílčích ukazatelů pomocí aditivních nebo multiplikativních matematických operací [3]. 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější pyramidový model patří Du Pontův rozklad, 

jehož schéma je zachyceno na uvedeném obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Schéma Du Pont rozkladu 

 

Pramen: [7] 

Ze shora uvedeného diagramu tedy vyplývá, že rentabilita tržeb (zisková marže) 

vynásobená obratem celkových aktiv se rovná rentabilitě celkového kapitálu. Právě tato 

důležitá část Du Pontova diagramu bývá označována jako Du Pontova rovnice: 

aktivacelková

tržby

tržby

ziskčistý
aktivcelkovýchobratmaržeziskováROA  

Odečtením všech nákladových položek ve spodní části digramu od výnosů (tržeb) 

je získán čistý zisk EAT. Rentabilita tržeb, tedy zisková marže, je pak odvozována jako 

podíl čistého zisku a tržeb. Pravá strana diagramu se zabývá zejména obratem aktiv a 

vyčíslováním jednotlivých složek aktiv. 

Pyramidové soustavy ukazatelů se těší oblibě pro svou schopnost posoudit míru 

vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový. V běžné ekonomické praxi jsou 

samozřejmě používány mnohé další pyramidové modely. V této diplomové práci 

představím právě Du Pontův pyramidální rozklad, jiné systémy zde uvedeny nebudou. 

3.2.4.2 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely patří mezi účelově vytvořené soustavy. Slouží k 

posouzení ekonomické situace podniku a odhadu jejího budoucího finančního zdraví. 
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Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda je předmětný podnik ohrožen bankrotem. 

Mezi takové nejznámější model patří: 

 Altmanův model; 

 Model IN – Index důvěryhodnosti; 

 Taflerův bankrotní model. 

Bonitní modely naproti tomu klasifikují firmy jako dobré a špatné, a umožňují 

následné srovnávání s dalšími podniky. Mezi nejznámější bonitní modely lze zahrnout: 

 Kralickův Quicktest; 

 Tamariho model. 

Výsledky většiny bankrotních a bonitních modelů omezuje fakt, že tyto soustavy 

vycházejí při výpočtech z ekonomických podmínek neodpovídajících českému 

ekonomickému prostředí [1]. 

a) Altmanův model, označovaný také jako Altmanovo Z-skóre nebo Altmanův index 

finančního zdraví podniku, vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi se vyčíslí dle vztahu: 

Zi = 1,2 × A + 1,4 × B + 3,3 × C + 0,6 × D + 1,0 × E 

Pro ostatní firmy se Z-skóre vyčíslí dle upraveného vztahu: 

Zi = 0,717 × A + 0,847 × B + 30107 × C + 0,420 × D + 0,998 × E 

kde:  A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

 B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

 C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

 D = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

 E = celkový obrat / celková aktiva 

Po výpočtu Z-skóre výsledek interpretujeme dle výsledkové tabulky č. 2. 
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Tabulka č. 2: Výsledková tabulka Z-skóre  

Hodnota Z Predikce finančního zdraví podniku 

Z > 2,9 Uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z  ≤ 1,2 Ohrožení vážnými finančními problémy 

Pramen: [3 + vlastní zpracování] 

b) Model IN – Index důvěryhodnosti byl vytvořen manžely Neumaierovými 

k diagnostice finančního zdraví a posouzení výkonnosti českých firem. Má rovněž podobu 

rovnice, po jejímž dosazení a výpočtu je možné dle zjištěného indexu podnik klasifikovat. 

Vzhledem ke stanovenému cíly této práce zde uvádím pouze poslední aktualizovaný model 

pro průmyslové podniky Index IN05: 

IN05 = 0,13 × A + 0,04× B + 3,97× C + 0,21× D + 0,09× E 

kde:  A = celková aktiva / cizí kapitál 

 B = EBIT / nákladové úroky 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = celkové tržby / celková aktiva 

 E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Výsledek IN05 poté interpretujeme podle tabulky č. 3. 

Tabulka č. 3: Výsledková tabulka IN05 

Hodnota IN05 Predikce finančního zdraví podniku 

IN05 > 1,6 Uspokojivá finanční situace 

0,9< IN05 ≤ 1,6 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN05  ≤ 0,9 Ohrožení vážnými finančními problémy 

Pramen: [3 + vlastní zpracování] 

c) Taflerův bankrotní model je specifikován diskriminační rovnicí o tvaru: 

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 

kde: R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

 R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál 

 R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva 

 R4 = tržby celkem / celková aktiva 
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Pokud T přesáhne hodnotu 0,3, jedná se o firmu s minimální pravděpodobností 

budoucího bankrotu. S vyšší pravděpodobností lze očekávat bankrot u podniků, jejichž 

hodnota T je nižší než 0,2 [3]. 

d) Kralickův Quicktest patří pro svou rychlost a dobrou vypovídací schopnost k často 

užívaným analytickým modelům. Je složen ze soustavy 4 rovnic a vede tedy ke zjištění 4 

ukazatelů, kterým je následně dle hodnoty přidělena známka 1 až 5. Aritmetický průměr 

všech 4 známek pak vypovídá o celkové situaci podniku. 

1) R1 (kvóta vlastního kapitálu) = vlastní kapitál / aktiva celkem 

2) R2 (doba splácení dluhu) = (cizí kapitál –finanční majetek) / provozní CF 

3) R3 (cash flow v % z tržeb) = CF / tržby 

4) R4 (ROA) = VH po zdanění + úroky*(1-daňová sazby) / celková aktiva 

Dle zjištěných hodnot pak vyhodnocujeme ukazatele podle tabulky č. 4.  

Tabulka č. 4: Výsledková tabulka Kralickova Quicktestu 

Ukazatel Výborný Velmi dobrý Dobrý Špatný Ohrožen insolvencí 

R1 > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

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

R3 > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 

R4 > 15 % > 12% > 8% > 0 % Negativní 

Pramen: [3 + vlastní zpracování] 

d) Tamariho model je založen na bodové stupnici, kterou M. Tamari sestavil na základě 

vlastních empirických pozorování. Finanční situaci Tamari předvídá ze šesti poměrových 

ukazatelů: 

T1 = vlastní kapitál / cizí kapitál 

T2 = EAT / celková aktiva 

T3 = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 

T4 =  výrobní spotřeba / průměrný stav nedokončené výroby 

T5 = tržby / průměrný stav pohledávek 

T6  = výrobní spotřeba / pracovní kapitál 
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Všem vypočteným ukazatelům jsou přiděleny bodové hodnoty (maximum je 100 bodů 

celkem) a podle dosaženého výsledku je následně firma ohodnocena. Hodnotící tabulky 

Tamariho modelu jsem pro jejich obsáhlost do tohoto základního výčtu bonitních modelů 

nezařadil.  

Pro nedostatek vstupních informací nemohu v této diplomové práci využít žádný ze 

shora uvedených bonitních modelů, v praktické části budu aplikovat pouze vybrané 

modely bankrotní [3]. 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI DAYMOON, A.S. 

POMOCÍ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Finanční analýza podniku Daymoon, a.s., tedy aplikace metod a teoretických 

poznatků finanční analýzy do reálného podnikatelského prostředí, je samostatným blokem 

této diplomové práce. Jeho součástí je nejen vlastní výpočet a zaznamenání zjištěných 

hodnot, ale i jejich definování, interpretace a grafické zpřehlednění, případně rozbor příčin. 

Před vlastní analýzou poměrových veličin je však nutné znát i absolutní stavová 

data a jejich vývoj ve sledovaném období, neboť právě na jejich základě se hodnoty 

poměrových ukazatelů určují. 

4.1 Analýza absolutních dat 

Analýza absolutních dat nám umožní získat základní informace o majetkové a 

finanční situaci společnosti, jejím vývoji v průběhu sledovaného období a o zdrojích jejího 

financování. Vertikální i horizontální analýzy pasiv a aktiv rozvahy, stejně jako 

horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti, jsou podrobně uvedeny v přílohách 

1 až 9 této diplomové práce. 

4.1.1 Analýza rozvahy 

Vertikální analýzou aktiv v rozvaze společnosti zjistíme, jakým způsobem se 

jednotlivé části podílely na celkové bilanční sumě. Kompletní analýza rozvahy společnosti 

Daymoon, a.s. je součástí příloh této diplomové práce.  

Tabulka č. 5: Vertikální analýza aktiv v rozvaze spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 - 2010 

 2007 [tis. Kč] 2008 [tis. Kč] 2009 [tis. Kč] 2010 [tis. Kč] 

Stálá aktiva 122 996 116 300 108 984 96 046 

Oběžná aktiva 69 294 75 134 60 606 71 440 

Ostatní aktiva 270 216 168 132 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Provedenou vertikální analýzou aktiv (tabulka č. 5) jsme zjistili rozložení 

majetkové struktury společnosti Daymoon, a.s. V tomto typu výrobní společnosti bývá 

obecně preferována struktura majetku, která se přiklání spíše ke stálým aktivům. 
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Z horizontální analýzy rozvahy aktiv (graf č. 1) je však patrný silný trend snižování podílu 

stálých aktiv společnosti, zejména budov, hal a staveb, samostatných movitých věcí a 

v roce 2010 i pozemků, přičemž tento vývoj by měl být v rámci efektivního hospodaření 

podniku spíše opačný. V roce 2008 bylo zaznamenáno snížení stálých aktiv o 5,4 %, v roce 

2009 o 6,3 % a v roce 2010 o dalších 11,9 %. Z hodnot stálých aktiv v průběhu let 

vyplývá, že společnost se pokusila negativní vývoj zapříčiněný  snížením objemu prodeje 

dorovnat prodejem svých stálých aktiv. V grafu není uvedena hodnota dlouhodobého 

finančního majetku, neboť společnost po celé období žádným nedisponovala. 

Graf č. 1: Podíl položek stálých aktiv spol. Daymoon a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Z grafu č. 1 je patrné, že u oběžných aktiv dochází k výraznějšímu propadu o 

19,3 % v roce 2009, což je zapříčiněno zejména úbytkem krátkodobých pohledávek. 

Z grafu č. 2 je rovněž patrný pokračující úbytek pohledávek dlouhodobých, a to o 27,4 % 

v roce 2008, o 14,5 % v roce 2009, a o 15,1 % v roce 2010. To je způsobeno zejména 

snížením poptávky po výrobcích a rovněž zlepšením platební morálky odběratelů. Nutno 

zmínit, že pozitivním faktorem je absence jakýchkoliv nedobytných pohledávek 

společnosti. 
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Graf č. 2: Podíl položek oběžných aktiv spol. Daymoon a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Vertikální analýza pasiv (tabulka č. 6) nám umožnila zjistit snižující se podíl 

vlastního kapitálu na financování společnosti. U výrobních společností lze obecně hovořit 

o preferování vlastních zdrojů financování, v tomto případě však bude nutné vyšetřit 

rovněž jeho dopad na rentabilitu kapitálu. 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv v rozvaze spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 

  2007 [tis. Kč] 2008 [tis. Kč] 2009 [tis. Kč] 2010 [tis. Kč] 

Vlastní kapitál 170 164 161 236 143 406 136 140 

Cizí zdroje 22 396 30 414 26 352 30 548 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Příčiny tohoto klesajícího trendu v průběhu sledovaného období je možné 

vysledovat z grafu č. 3. Jak je z něj patrné, základní kapitál byl každoročně snižován o 

neuhrazené ztráty hospodaření z minulých let, což lze rozhodně interpretovat jako trend 

negativní. Z hlediska cizích zdrojů financování je jasně patrný snižující se podíl 

dlouhodobých závazků na úkor závazků krátkodobých, což je však nutno interpretovat 

v souvislosti se situací podniku. 
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Graf č. 3: Vývoj výsledků hospodaření spol. Daymoon a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Podnik byl nucen pro svou hlavní činnost sjednávat tzv. provozní úvěry a vzhledem 

k propadajícím se výsledkům hospodaření a míře rizika jim nebyl dlouhodobý úvěr 

poskytnut. Do grafu nebyly zahrnuty rezervy, neboť společnost si v předmětném období 

žádné nevytvářela. 

Graf č. 4: Podíl položek vlastního kapitálu společnosti Daymoon a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Zjištěné skutečnosti byly zpřehledněny v grafu č. 4, ze kterého je neustále se 

snižující podíl dlouhodobých závazků vůči závazkům krátkodobým jasně patrný.  
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4.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, analýza výkazu zisku a ztráty nám umožní 

zjistit, jak jeho jednotlivé položky ovlivnily výsledek hospodaření. Kompletní výkaz zisku 

a ztráty společnosti Daymoon, a.s., včetně výpočtů, je stejně jako rozvaha součástí příloh 

této diplomové práce. V první části této analýzy je nutno zabývat se všemi výsledky 

hospodaření za předmětné období. 

Graf č. 5: Vývoj výsledků hospodaření spol. Daymoon a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Jak je z grafu č. 5 patrné, ve všech položkách výsledku hospodaření došlo 

k výraznému poklesu. Nejzávažnějším faktorem je však pokles výsledku provozního v roce 

2008 o 155,9 % a dalších 102,1 % v roce 2009. V roce 2010 byl zaznamenán prudký růst 

ve všech oblastech (s výjimkou výsledku hospodaření z finančních operací, jenž si 

víceméně udržuje konstantní hodnotu), např. provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 

73,8 % a výsledek hospodaření za běžné období o 68,2 %. Nutno však poznamenat, že na 

tomto nárůstu mají jistě (i přes navýšení tržeb z prodeje výrobků) svůj podíl tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu činící 12,5 % z celkových tržeb, což 

koresponduje s údaji zjištěnými analýzou aktiv v rozvaze společnosti. 

V další části této analýzy je přínosné poměření tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb a výkonové spotřeby. Již z podstaty těchto položek je zřejmé, že je požadován 

nárůst tržeb a současné snižování nákladů společnosti. 
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Graf č. 6: Poměr tržeb a výkonové spotřeby spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 
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Pramen: [Vlastní zpracování] 

Z grafu č. 6 je zřejmé, že ke změnám tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a 

změnám výkonové spotřeby dochází až do roku 2010 se zhruba stejnou dynamikou. V roce 

2008 se tržby snížily o 16,6 % a výkonová spotřeba jen o 15,4 %, v roce 2009 se tržby 

snížily o 51 % a výkonová spotřeba pouze o 47,4 %. V roce 2010 došlo ke zvýšení tržeb o 

28,3 %, ale výkonová spotřeba se zvýšila o 33,3 %. Snižující se tržby jsou důsledkem 

probíhající hospodářské krize, společnost by se však měla důsledněji věnovat své 

nákladové politice. 

4.2 Poměrová analýza 

V této části práce jsem se zaměřil na finanční analýzu společnosti Daymoon a.s. 

pomocí poměrových ukazatelů. 

4.2.1 Ukazatele rentability 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, rentabilita (výnosnost) je hlavním 

měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu [1]. Společnost Daymoon a.s. dosahovala v období od roku 2007 

do roku 2010 výnosnosti souhrnně zpřehledněné v tabulce č. 7.  
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Tabulka č. 7: Výpočet rentabilit spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

ROA (EAT) -0,0209 -0,0466 -0,1050 -0,0419 

ROA (EBIT) -0,0169 -0,0434 -0,0990 -0,0263 

ROCE -0,0236 -0,0529 -0,1140 -0,0516 

ROE -0,0236 -0,0554 -0,1243 -0,0516 

Rentabilita tržeb -0,0239 -0,0633 -0,2594 -0,0731 

Rentabilita nákladů 1,0239 1,0633 1,2594 1,0731 

Obrat celkových aktiv 0,8753 0,7357 0,4049 0,5734 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Takto získané hodnoty rentabilit je možné graficky interpretovat následujícím grafickým 

znázorněním. 

Graf č. 7: Grafické znázornění rentabilit spol. Daymoon, a.s. v letech  2007–2010 
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To, co je z výpočtu i grafu č. 7 zřejmé je, že se zde setkáváme s tzv. zápornou 

rentabilitou, a to ve všech kategoriích rentabilit, přičemž nejzásadnější propad byl 

zaznamenán v roce 2009. Vypočtené hodnoty komplexně vyjadřují efektivitu hospodaření 

společnosti. 

Ukazatele ROA, ROCE a ROE vykazují kontinuálně snižující se zápornou 

rentabilitu celkového vloženého, investovaného i vlastního kapitálu. Ukazatel ROS sděluje, 

že v roce 2007 produkoval 1 Kč tržeb s efektem -2,39 %, v roce 2008 už -6,33 % a v roce 

2009 dokonce -25,94%. S tím související rentabilita nákladů pak jasně ukazuje, že např. 

v kritickém roce 2009 již společnost Daymoon, a.s. produkovala 1 Kč tržeb s náklady 



Bc. Milan Rychnovský: Finanční analýza vybrané společnosti 

 

2012                                                                                                                          30 

1,25 Kč. Rok 2010 byl opět ovlivněn tržbami z prodeje dlouhodobého nemovitého 

majetku, což se jistě v danou chvíli jevilo jako optimální a nezbytné řešení. I přes tento 

zásah však v roce 2010 společnost produkovala 1 Kč tržeb s nákladem 1,073 Kč. 

4.2.2 Ukazatele aktivity 

Výpočtem vybraných ukazatelů aktivity jsem zjistil, jakým způsobem podnik 

hospodařil se svými aktivy a jak se výsledek projevil na rentabilitě a likviditě společnosti. 

Tabulka č. 8: Výpočet ukazatelů aktivity spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Obratovost zásob 5,774 3,961 2,146 2,966 

Obrátka zásob [dny] 63,217 92,159 170,105 123,074 

Obratovost pohledávek 4,517 4,116 2,962 2,778 

Obrátka pohledávek [dny] 80,810 88,679 123,214 131,392 

Obratovost závazků 7,526 4,636 2,608 3,146 

Obrátka závazků [dny] 48,500 78,738 139,942 116,018 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Pro zpřehlednění vývoje shora uvedených dat v tabulce č. 8 v průběhu sledovaného 

období jsem využil grafu č. 8. 

Graf č. 8: Grafické znázornění ukazatelů aktivity společnosti Daymoon, a.s.  v letech 2007 – 2010 
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Ukazatel obrátka zásob sděluje, že v roce 2007 byla oběžná aktiva ve formě zásob  

držena 63 dní, v roce 2008 celkem 92 dní a v roce 2009 dokonce 170 dní. V roce 2010 je 

již patrný pokles obrátky zásob na 123 dní, i tak lze však situaci hodnotit jako 
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nevyhovující. Zvyšující se obrátka zásob byla v tomto případě způsobena stagnací 

automobilového průmyslu. Na základě objednávky se společnost Daymoon a.s. včas 

zásobila specifickým materiálem určeným k výrobě a tento jim v důsledku storna 

objednávky zůstal na skladě jako málo likvidní surovina. Až v roce 2010 se na základě 

dohody s novým odběratelem začal skladovaný materiál používat k jiným účelům a došlo 

tak k částečnému odbourání těchto zásob.  

Obrátka pohledávek poukázala na skutečnost, že průměrná doba splacení 

pohledávek společnosti se neustále v průběhu let zvyšovala a v roce 2010 již dosáhla 

hodnoty 131 dní. Z rozvahy vyplývá, že veškeré dlouhodobé pohledávky jsou řazeny do 

kategorie jiné pohledávky, což bylo způsobeno použitým účetním softwarem. Fakticky 

však tato kolonka obsahuje zejména nezaplacené akcie, leasing a další položky, a 

v průběhu let docházelo ke kumulaci těchto hodnot.   

Výpočet obrátky závazků ukázal, s jakou rychlostí byly spláceny závazky firmy. 

Maxima ve sledovaném období bylo dosaženo v kritickém roce 2009, kde dokonce tato 

doba přesáhla průměrnou dobu splácení pohledávek. V roce 2010 již však bylo 

zaznamenáno zkrácení této doby. V roce 2010 tedy společnost zvýšila svou platební 

morálku, což samozřejmě mělo významný vliv na rentabilitu i likviditu společnosti. 

4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Výpočtem ukazatelů zadluženosti je možné vyhodnotit finanční strukturu 

společnosti. Jak již bylo řečeno, každá společnost využívá cizí i vlastní zdroje financování. 

Situaci u společnosti Daymoon, a.s. lze v předmětném období sledovat pomocí ukazatelů 

celkové zadluženosti, koeficientu samofinancování a koeficientu zadluženosti. 

Tabulka č. 9: Výpočet ukazatelů zadluženosti spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost [%] 11,631 15,870 15,523 18,225 

Koeficient samofinancování [%] 88,369 84,130 84,477 81,220 

Finanční páka 1,132 1,189 1,184 1,231 

Koeficient zadluženosti 0,132 0,189 0,184 0,224 

Pramen: [Vlastní výpočet] 
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I z grafického znázornění hodnot z tabulky č. 9 tedy vyplývá, že společnost 

v posuzovaných letech využívala převážně vlastní zdroje financování. Tento trend má však 

mírně klesající tendenci v řádu jednotek procent. 

Graf č. 9: Grafické znázornění celk. zadluženosti a koeficientu samofinancování 
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Otázku dalšího zadlužování a maximální úrokové míry společnosti není v našem 

případě třeba řešit. Při výpočtu rentabilit již bylo zjištěno, že ROA podniku se pohybuje 

v záporných hodnotách, tudíž maximální úrokovou míru nikdy nepřekročí.  

4.2.4 Ukazatele likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity uvedených v tabulce č. 10 bylo zjištěno, zda byla 

společnost ve sledovaném období schopna splácet své krátkodobé závazky. 

Tabulka č. 10: Výpočet ukazatelů likvidity spol. Daymoon, a.s. v letech 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,1695 0,2920 0,5140 0,1484 

Pohotová likvidita 2,4402 2,1860 2,7338 1,3057 

Běžná likvidita 4,2165 4,1543 5,7985 2,3896 

Čistý pracovní kapitál  52 860 57 048 50 154 41 544 

Obrátka pracovního kapitálu [dny] 3,1886 2,4714 1,3704 2,3134 

Pramen: [Vlastní výpočet] 
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Pro co nejpřesnější výpovědní hodnotu bylo k výpočtu okamžité likvidity použito 

pouze pohotových platebních prostředků a peněz na běžném účtu. Vzhledem k tomu, že 

doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je v České republice 0,6 až 1,1, společnost 

v žádném roce sledovaného období této hodnoty nedosáhla. V letech 2007 a 2010 se 

dokonce dostala pod kritickou hodnotu 0,2, a lze ji tak označit za nelikvidní. 

Z pohledu pohotové likvidity je situace výrazně odlišná. Od roku 2007 do roku 

2009 bylo překročeno doporučené rozmezí 1 až 1,5, což svědčí o neproduktivním využití 

vložených prostředků a vázání značného objemu oběžných aktiv ve formě zásob.  V roce 

2010 však došlo ke snížení  této hodnoty o více než 52 %, a to v důsledku nárůstu 

krátkodobých dluhů společnosti a snížení objemu zásob, neboť společnosti se tyto zásoby 

podařilo zužitkovat v rámci objednávky jiného odběratele.  

Pro hodnotu běžné likvidity je doporučováno rozmezí 1,5 až 2,5, a odráží se zde 

stejný problém, jako u likvidity pohotové, i se stejnou dynamikou vývoje. 

Z výpočtu čistého pracovního kapitálu vyplynulo, že podnik má k dispozici po 

splacení všech svých krátkodobých závazků uvedené finanční objemy volně využitelné ke  

klidnému průběhu výrobní činnosti. Vzhledem ke způsobu výpočtu, jenž zahrnuje celková 

oběžná aktiva včetně zásob, je však nutno výsledek tohoto ukazatele brát se značnou 

rezervou, neboť jeho výpovědní hodnota není s ohledem na uváděné informace příliš 

objektivní. 
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5 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI DAYMOON, A.S. 

POMOCÍ DU PONTOVA PYRAMIDÁLNÍHO ROZKLADU 

V následující části jsem využil k analýze společnosti Daymoon, a.s. Du Pontova 

pyramidálního rozkladu, představitele soustavy poměrových ukazatelů. Vzhledem k tomu 

že do kategorie takových soustav je možné řadit i bankrotní modely, a neboť je na základě 

dosud zjištěných informací taková analýza velmi vhodná, zařadil jsem do této kapitoly 

rovněž několik vybraných analýz z této oblasti. 

5.1 Analýza pomocí Du Pontova pyramidálního rozkladu 

Pro zvyšování rentability vlastního kapitálu ROE má společnost k dispozici tři 

nástroje, a finanční páku, rentabilitu tržeb a obrat aktiv. Součin rentability tržeb a obratu 

aktiv pak tvoří ukazatel rentability celkového kapitálu ROA. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu celého sledovaného období byly výsledky 

hospodaření podniku záporné, je možné přesně vypočítat vlivy jednotlivých položek za 

pomoci logaritmických metod. Dosaženou hodnotu je však nutno správně interpretovat, 

neboť některé kladné hodnoty měly na celkový výsledek negativní vliv.  

Pro účely Du Pontova rozkladu jsem vycházel z  dat, uvedených v tabulce č. 11. Do 

kategorie tržeb byly v tomto případě rovněž připočteny jednotlivé výnosové položky. 

Tabulka č. 11: Vstupní data pro výpočet Du Pontova rozkladu 

  2007 2008 2009 2010 

ROE -0,02364 -0,05537 -0,12433 -0,05164 

ROA -0,02089 -0,04658 -0,10503 -0,04194 

finanční páka 1,13161 1,18863 1,18376 1,23122 

ROS -0,02375 -0,06284 -0,24361 -0,07288 

obrat aktiv 0,87950 0,74133 0,43114 0,57546 

stálá aktiva [tis. Kč] 122 996 116 300 108 984 96 046 

oběžná aktiva [tis. Kč] 69 294 75 134 60 606 71 440 

ostatní aktiva [tis. Kč] 270 216 168 132 

tržby + výnosy [tis. Kč] 169356 142076 73190 96458 

vázanost stálých aktiv 0,72626 0,81858 1,48906 0,99573 

vázanost oběžných aktiv 0,40916 0,52883 0,82806 0,74063 

vázanost ostatních aktiv 0,00159 0,00152 0,00230 0,00137 

Pramen: [Účetní výkazy společnosti Daymoon, a.s. + vlastní zpracování] 
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Před vlastním výpočtem vlivů změn jednotlivých analytických ukazatelů na 

celkovou změnu ukazatele syntetického (ROE) jsem přepočítal změny v jednotlivých 

obdobích tak, jak je uvedeno v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Přepočet změn hodnot v jednotlivých obdobích 

ROE (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 -0,02364 -0,05537 -0,03174 2,34271 0,36972 

2008 - 2009 -0,05537 -0,12433 -0,06896 2,24539 0,35129 

2009 - 2010 -0,12433 -0,05164 0,07269 0,41532 -0,38161 

ROA (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 -0,02089 -0,04658 -0,02570 2,23033 0,34837 

2008 - 2009 -0,04658 -0,10503 -0,05845 2,25463 0,35308 

2009 - 2010 -0,10503 -0,04194 0,06309 0,39931 -0,39869 

finanční páka (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 1,13161 1,18863 0,05702 1,05038 0,02135 

2008 - 2009 1,18863 1,18376 -0,00487 0,99590 -0,00178 

2009 - 2010 1,18376 1,23122 0,04746 1,04009 0,01707 

ROS (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 -0,02375 -0,06284 -0,03909 2,64601 0,42259 

2008 - 2009 -0,06284 -0,24361 -0,18077 3,87674 0,58847 

2009 - 2010 -0,24361 -0,07288 0,17073 0,29917 -0,52408 

obrat aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,87950 0,74133 -0,13817 0,84290 -0,07422 

2008 - 2009 0,74133 0,43114 -0,31019 0,58158 -0,23539 

2009 - 2010 0,43114 0,57546 0,14432 1,33474 0,12540 

vázanost stálých aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,72626 0,81858 0,09232 1,12712 0,05197 

2008 - 2009 0,81858 1,48906 0,67048 1,81908 0,25985 

2009 - 2010 1,48906 0,99573 -0,49333 0,66870 -0,17477 

vázanost oběžných aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,40916 0,52883 0,11967 1,29247 0,11142 

2008 - 2009 0,52883 0,82806 0,29923 1,56584 0,19475 

2009 - 2010 0,82806 0,74063 -0,08743 0,89442 -0,04846 

vázanost ostatních aktiv (0) (1) (1) - (0) (1)/(0) log (1)/(0) 

2007 - 2008 0,00159 0,00152 -0,00007 0,95361 -0,02063 

2008 - 2009 0,00152 0,00230 0,00078 1,50982 0,17892 

2009 - 2010 0,00230 0,00137 -0,00093 0,59618 -0,22462 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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Pomocí takto přepočítaných hodnot jsem pak metodou rozkladu celkové diference 

podle logaritmu indexů analytických ukazatelů zjistil vliv změn jednotlivých analytických 

ukazatelů na celkovou změnu ukazatele syntetického, jak je uvedeno v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Vliv změn analytických ukazatelů 

  2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Vliv změny ROA na ROE -0,02990 -0,06931 0,07595 

Vliv změny finanční páky na ROE -0,00183 0,00035 -0,00325 

Vliv ROS na ROA -0,03627 -0,11552 0,09983 

Vliv obratu aktiv na ROA 0,00637 0,04621 -0,02389 

Vliv změny vázanosti stálých aktiv 0,00278 0,03192 -0,02026 

Vliv změny vázanosti oběžných aktiv 0,00360 0,01425 -0,00359 

Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,00000 0,00004 -0,00004 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Tyto hodnoty jsem poté snadno vztažením k celkové změně syntetického ukazatele 

ROE převedl na procentuální vyjádření v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Procentuální vyjádření vlivu změn analytických ukazatelů na ROE 

  2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Relativní změna - ROE -134,27% -124,54% 58,47% 

Vliv změny ROA na ROE -126,52% -125,17% 61,08% 

Vliv změny finanční páky na ROE -7,75% -0,63% -2,62% 

Vliv ROS na ROE -153,47% -208,62% 80,30% 

Vliv obratu aktiv na ROE 26,96% 83,45% -19,21% 

 Pramen: [Vlastní zpracování] 

Z roku 2007 na rok 2008 došlo k propadu rentability vlastního kapitálu společnosti 

o 134,27 % v důsledku odlivu odběratelů. Bylo potvrzeno, že finanční páka na tomto 

negativním výsledku měla jen malý 7,75% podíl, hlavní příčinou byla totiž s  - 126,52 % 

rentabilita celkových aktiv. Největší vliv na propad ROE měla s -153,47 % rentabilita 

tržeb. Pouze obrat aktiv se na výsledné hodnotě ROE podílel kladně z 26,96 %. K tomuto 

propadu došlo zejména v důsledku snížení tržeb o 27 280 tis. Kč, což se významně 

projevilo právě snížením rentability tržeb, zvýšením nákladovosti a z toho vyplývajícího 

snížení rentability celkového kapitálu. Podnik se rozhodl, že tento propad tržeb bude i 

nadále mírnit prodejem dlouhodobého hmotného majetku. 
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Následující rok 2009 lze označit za kritický. Společnost přichází o svého hlavního 

odběratele Vartu a další zakázky automobilového průmyslu a tržby se propadají o dalších 

68 886 tis. Kč, což má 208,62% vliv na propad rentability vlastního jmění o dalších 

124,54 %. Náklady na výrobu tržby převyšují a společnost na 1 Kč tržeb vynakládá 

1,25 Kč. ROA působí na ROE negativně s vlivem -125,17 %, finanční páka má na ROE 

jen nepatrný - 0,63% vliv. Obrat aktiv se i přes výrazné snížení tržeb na celkovém 

výsledku podílí opět kladně s 83,45 %. Společnost se ztráty na tržbách opět pokouší 

zmírnit prodejem dalšího dlouhodobého nemovitého majetku - hal, pozemků i movitých 

věcí, což se již pozitivně projevilo na výsledku roku 2010. 

V roce 2010 společnost navazuje spolupráci s firmou Steinel, oživuje automobilový 

průmysl a dochází ke zvýšení tržeb o 23 268 tis. Kč, což má 80,30% vliv na zvýšení 

rentability vlastního jmění, která se zvyšuje o 58,47 %. ROA  se na hodnotě ROE nadále 

podílí pozitivně ze 61,08 %, stejně tak jako obrat aktiv, který má na celkovém výsledku 

19,21% vliv. Dochází rovněž ke snížení rentability nákladů a podnik již na 1 Kč tržeb 

vynakládá „pouze“ 1,07 Kč. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, největší vliv na snížení (případně zvýšení) 

rentability vlastního kapitálu byl zjištěn v rentabilitě tržeb, tedy v rapidním snižování tržeb 

v poměru se zvyšujícími se náklady. Finanční páka má ve sledovaném období v porovnání 

s ostatními ukazateli význam marginální. 

5.2 Analýza pomocí vybraných bankrotních modelů 

Jak vyplynulo ze všech výsledků uvedených analýz včetně Du Pontova rozkladu, je 

v tomto konkrétním případě velmi vhodné užití bankrotního modelu, jenž nám pomůže 

zjistit, zda byla samotná existence podniku ve sledovaném období ohrožena takovými 

finančními problémy, které mohly přivodit její insolvenci a následný úpadek (bankrot) [8]. 

5.2.1 Altmanův model 

Pro potřeby výpočtu je nutné přizpůsobit vstupní hodnoty českým účetním 

výkazům [3]. Zdrojem pro výpočet ukazatelů tedy byly položky uvedené tabulce č. 15. 
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Tabulka č. 15: Vstupní data pro výpočet ukazatelů Z skóre společnosti Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

a) Čistý pracovní kapitál 52 860 57 048 50 154 41 544 

b) Aktiva celkem 192 560 191 650 169 758 167 618 

c) Výsledek hospodaření za běžnou činnost -4 022 -8 928 -17 830 -5 668 

d) Výsledek hospodaření z minulých let -25 872 -29 894 -38 822 -56 888 

e) Fondy ze zisku 58 58 58 58 

f) Výsledek hospodaření za účetní období -4 022 -8 928 -17 830 -7 030 

g) Daň z příjmu za běžnou činnost 24 -74 0 8 

h) Daň z příjmu za mimořádnou činnost 0 0 0 0 

i) Nákladové úroky 236 286 728 480 

j) Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 

k) Celkové cizí zdroje 22 396 30 414 26 352 30 548 

l) Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 160 038 133 464 65 368 83 890 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Vlastním výpočtem pak byly zjištěny následující hodnoty:  

Tabulka č. 16: Výpočet Z skóre společnosti Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

A   (a/b) 0,2745 0,2977 0,2954 0,2478 

B   (c+d+e)/b -0,1549 -0,2023 -0,3334 -0,3729 

C   (f+g+h+i)/b -0,0195 -0,0455 -0,1007 -0,0390 

D   (j/k) 8,9302 6,5759 7,5896 6,5471 

E   (l/b) 0,8311 0,6964 0,3851 0,5005 

Z 4,585001 3,357695 3,18836 2,989885 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 16 vyplývá, že ačkoliv podnik vykazuje některé 

symptomy typické pro úpadek, např. problémy s rentabilitou celkového kapitálu, ve 

výsledku se společnost Daymoon, a.s. řadí mezi podniky, kde můžeme předvídat 

uspokojivou finanční situaci, což je vzhledem ke zjištěným informacím velice pochybné. 

Proto se pokusíme výsledek potvrdit aplikací dalšího bankrotního modelu. 

5.2.2 Index IN05 

Zdroje pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou opět přehledně vypsány v níže 

uvedené tabulce č. 17, vlastní výpočet pak v tabulce č. 18. 
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Tabulka č. 17: Vstupní data pro výpočet IN05 spol. Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

a) Celková aktiva 192 560 191 650 169 758 167 618 

b) Cizí kapitál 22 396 30 414 26 352 30 548 

c) EBIT -3 250 -8 318 -16 814 -4 412 

d) Nákladové úroky 236 286 728 480 

e) Tržby 168 548 140 988 68 732 96 106 

f) Oběžná aktiva 69 294 75 134 60 606 71 440 

g) Krátkodobé závazky a úvěry 16 434 18 086 10 452 29 896 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Tabulka č. 18: Výpočet IN05 spol. Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

A (a/b) 8,5980 6,3014 6,4419 5,4870 

B (c/d) -13,7712 -29,0839 -23,0962 -9,1917 

C (c/a) -0,0169 -0,0434 -0,0990 -0,0263 

D (e/a) 0,8753 0,7357 0,4049 0,5734 

E (f/g) 4,2165 4,1543 5,7985 2,3896 

IN05 1,063181 0,011887 0,127281 0,576623 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Z výsledků shrnutých do tabulky č. 18 již lze odvodit, že v roce 2007 podnik 

Daymoon, a.s. dosahoval nevyhraněných výsledků a spadal do tzv. šedé zóny. Od roku 

2008 pak začala být firma a její existence ohrožována velmi vážnými finančními 

problémy, jež mohly přivodit bankrot, a které se společnosti i přes pomalý vzestup 

nepodařilo vyřešit až do konce roku 2010. Vypočtené extrémní hodnoty tohoto indexu z let 

2008 a 2009 jsou opravdu velice kritické a poukazují na existenční problémy podniku. 

5.2.3 Taflerův bankrotní model 

Vzhledem k rozdílům výsledků použitých bankrotních modelů je vypracována 

rovněž analýza využívající Taflerovy diskriminační rovnice. Při výpočtu bylo vycházeno 

ze vstupních hodnot zaznamenaných do tabulky č. 19. 
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Tabulka č. 19: Vstupní data pro výpočet Taflerovy rovnice  spol. Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

a) Celková aktiva 192 560 191 650 169 758 167 618 

b) Cizí kapitál 22 396 30 414 26 352 30 548 

c) EBIT -3 250 -8 318 -16 814 -4 412 

d) Tržby 168 548 140 988 68 732 96 106 

e) Oběžná aktiva 69 294 75 134 60 606 71 440 

f) Krátkodobé závazky a úvěry 16 434 18 086 10 452 29 896 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Po dosazení shora uvedených hodnot do Taflerovy diskriminační rovnice zjišťujeme 

následující hodnoty: 

Tabulka č. 20: Výpočet Taflerova ukazatele společnosti Daymoon, a.s. 2007 – 2010 

  2007 2008 2009 2010 

R1 (c/f) -0,1978 -0,4599 -1,6087 -0,1476 

R2 (e/b) 3,0940 2,4704 2,2999 2,3386 

R3 (f/a) 0,0853 0,0944 0,0616 0,1784 

R4 (d/a) 0,8753 0,7357 0,4049 0,5734 

T 0,452822 0,212086 -0,47776 0,349646 

Pramen: [Vlastní výpočet] 

Vzhledem k tomu, že hraniční hodnota Taflerova ukazatele T byla stanovena na 

0,2, je ze shora uvedených dat jasné, jakým způsobem se finanční situace společnosti 

vyvíjela. Zatímco v roce 2007 ještě dosahovala výsledků, u kterých byla pravděpodobnost 

bankrotu velice malá, v roce 2008 se na tuto kritickou hranici přiblížila, aby v roce 2009 

spadla hluboko do záporných hodnot s nejvyšší pravděpodobností úpadku. Zásahem 

managementu společnosti se podařilo přijmout opatření, která tuto hrozbu v roce 2010 

odvrátila, nebo přinejmenším odsunula na další léta. 

K  analýze pomocí bankrotních modelů je nutno uvést, že pro kvalitní a přesné 

výsledky je do výpočtů nutné zahrnout i cash flow. Vzhledem k tomu, že jsem tento účetní 

výkaz neměl k dispozici, nebylo možné užít některých přesnějších modelů. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V předchozích kapitolách jsem zhodnotil finanční zdraví společnosti Daymoon, a.s. 

v období let 2007 až 2010. Provedenou analýzou jsem zjistil, že klíčovým faktorem, jenž 

nejvíce ovlivňuje negativní výsledky společnosti je rentabilita tržeb ROS a náklady. ROS  

se po celé sledované období pohybuje v záporných hodnotách (v roce 2009 dokonce 

dosahuje extrémní hodnoty -0,2594), což má samozřejmě vliv i na extrémní nákladovosti 

tržeb podniku. Rovněž je důležité zmínit, že analyzované období v podstatě pokrývá 

průběh celosvětové krize, jejíž obětí se společnost Daymoon, a.s. evidentně stala. Na 

základě těchto zjištění bych proto doporučoval podniku i nadále minimalizovat provozní 

náklady a nákladovou politiku společnosti i nadále průběžně sledovat. 

Další oblastí, na kterou bych podniku doporučil zaměřit pozornost, je úsek 

marketingu a reklamy. V době, kdy prvotní komunikace mezi zákazníky a výrobcem 

probíhá na internetu, považuji webové stránky společnosti za nevyhovující, a to jak po 

stránce přehlednosti, tak i aktuálnosti. 

Vzhledem ke zjištěným problémům s odbytem výrobků by bylo rovněž vhodné 

rozšířit výrobní program a tím i vlastní výrobkové portfolio, a přilákat tak nové odběratele, 

byť menších objemů.  

Tato rozhodnutí jsou zcela v kompetenci managementu společnosti. Je na 

strategické politice podniku, aby učinila kroky, které povedou ke zvýšení tržeb, jejichž 

rapidní pokles byl hlavní příčinou hrozivé ekonomické situace podniku. 
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem si vytyčil za cíl přiblížit, popsat a vysvětlit postupy a 

významy jednotlivých analytických metod a poukázat tak na jejich výhody, nevýhody, 

případně rozdíly a využití, a domnívám se, že takto stanoveného cíle jsem dosáhl. 

V úvodní části diplomové práce jsem nastínil a přiblížil vývoj společnosti 

Daymoon, a.s. od data jejího založení až do roku 2010, zejména jsem se soustředil na 

analyzované období v letech 2007 až 2010. V teoretické části jsem popsal a vysvětlil 

principy a způsoby výpočtů jednotlivých rozdílových a poměrových ukazatelů, i výhody a 

nevýhody jednotlivých metod. Do této části jsem zahrnul rovněž konstrukci soustav 

ukazatelů a vybrané bonitní a bankrotní modely. Teoretickou část následovala část 

praktická, ve které jsem v rámci možností popsané metody analýzy aplikoval na 

společnosti Daymoon, a.s. Vzhledem k omezenému množství vstupních dat (zejména 

k absenci výkazu finančních toků) jsem zvolil analýzu stavových ukazatelů, analýzu 

poměrovou, Du Pontův pyramidální rozklad a vzhledem ke zjištěným výsledkům i vybrané 

modely bankrotní. Vhodnost výběru a využití některých metod vhodně ukázala právě 

analýza za užití bankrotních modelů, které se ve svých závěrech rozcházely. 

Provedenou analýzou společnosti Daymoon a.s. jsem ve sledovaném období 

identifikoval základní problémy společnosti, a to ve všech sledovaných oblastech. 

Naprosto klíčovým ukazatelem je však rentabilita tržeb ROS, která se po celé sledované 

období pohybuje v záporných hodnotách a v roce 2009 dokonce dosahuje extrému -25,94. 

Od této záporné rentability tržeb, vzniklé masivním odchodem dominantních odběratelů, se 

pak odvíjejí i záporná rentabilita všech vložených aktiv ROA a záporná rentabilita 

vlastního kapitálu ROE, což je jasně patrné z Du Pontova pyramidálního rozkladu. Ačkoliv 

si firma byla této skutečnosti vědoma a snažila se výrazný propad tržeb snížit prodejem 

stálých aktiv a celkovým snížením nákladů (patrné zejména v porovnání let 2009 a 2010), 

nepodařilo se jí tuto situaci vyřešit až do současné doby, neboť v důsledku negativních 

hospodářských výsledků z předchozích let docházelo ke kumulaci ztrát, které snižují její 

základní kapitál.  

Interpretace příčin tohoto výsledku je z hlediska podnikové strategie společnosti 

velmi jednoduchá. Při tak masivním odlivu odběratelů ve velmi krátkém časovém období 
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není možné ani při razantním snížení nákladů dosahovat optimálních ekonomických 

výsledků, neboť nabídka si vyžaduje poptávku po produktu. Na výsledky společnosti velmi 

silně dolehla hospodářská krize, zejména stagnace automobilového průmyslu a sílící příliv 

nízkonákladových produktů z Číny, kdy tyto faktory společnost v průběhu let 2008 a 2009 

připravily o až 60% objem všech tržeb z prodeje vlastních výrobků a postavily ji tak na 

práh bankrotu. Management firmy měl takovou situaci predikovat a připravit se na ni, 

případně v průběhu krize přijímat razantnější úsporná opatření. Rovněž je poněkud 

zarážející, že v celém sledovaném období nebyla ze strany majitelů společnosti 

zaznamenána jakákoliv finanční intervence. Výrazný pozitivní posun ve vývoji podniku 

byl zaznamenán až po částečném odeznění celosvětové hospodářské krize s oživením 

automobilového průmyslu a rovněž ziskem nových dominantních odběratelů v oblasti 

opalovacích pistolí, což se již projevilo na tržbách v roce 2010. 

Závěrem si dovolím nastínit vývoj společnosti Daymoon, a.s. od začátku roku 2011 

do současné doby. V roce 2011 podniku ubyli další odběratelé a projevila se nová ztráta. 

V důsledku nesplnění výrobních požadavků na životní prostředí byla totiž společnost 

nucena upustit od činnosti spojené s povrchovými úpravami kovů, což si vyžádalo další 

náklady a snižování stavu zaměstnanců na nezbytné minimum (52 zaměstnanců). Došlo 

rovněž k větší specializaci na automatizovanou výrobu lisováním produktů, zejména 

výfuků do opalovacích pistolí, bloků motorů a knoflíků, což mělo ve svém důsledku na 

růst tržeb pozitivní dopad. Ač tedy ještě v několika následujících letech bude dle všech 

předpokladů hospodářský výsledek společnosti v záporných hodnotách, lze konstatovat, že 

přijatá opatření dosáhla svého účelu. 
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