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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je finanční analýza  průmyslového podniku. Mým 

důleţitým úkolem je prostudovat co nejvíce odborných materiálů a literatur, přinést popis a 

porovnání finančních analýz, které se v současné době nejvíce pouţívají. Zpracovat 

zřetelný teoretický model, který následně bude pouţit při svém zpracování, identifikovat 

odchylky od poţadovaných parametrů, analyzovat příčiny jejich vzniku a stanovit 

konkrétní dané opatření. Nezbytnou součásti je rovněţ měření, hodnocení a oceňování 

podnikové výkonnosti, „neboť co nelze měřit, nelze ani řídit.“ 

 

Klíčová slova: 

 

Finanční analýza, metody finanční analýzy, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, čistý 

pracovní kapitál, bankrotní modely, bonitní modely, rozvaha a výkaz zisku a ztrát. 

 

Abstract 

A topic of the bachelor thesis is a financial analysis of an industrial enterprise. My 

important task is to go through a lot of professional books and articles in order to come up 

with a description and a comparison of financial analyses, which are used nowadays the 

most frequently. There are more issues I would like to go through and process: making a 

clear theoretic model, which is used afterwards within its processing, identifying 

differences from required parameters, analyzing causes of formation of differences and 

establishing concrete precautions. The necessary part is also measurement, evaluation and 

rating of enterprise productivity, because “what is not possible to measure is not possible 

to manage.” 
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Úvod 

Na podnik a podnikání se můţeme dívat z pohledů různých aspektů, metodikou, i 

nástroji rozmanitých vědních disciplín. Aby byl podnik úspěšný, musí rozvinout své 

schopnosti, zvýšit své výkony ve svůj prospěch a být schopen nových dovedností. Dokázat 

uspět tam, kde většina jeho konkurentů neuspěla. Znát následky úspěchů i neúspěchů 

podnikání, aby mohl včas zareagovat a vést podnik k jeho blahobytu. Důleţitým faktorem, 

tak jako i v medicíně je dobře stanovit diagnózu podnikového organismu a následně 

navrhnout i způsoby jeho léčení.  

 

Hlavním nástrojem takové to diagnózy, v hodnocení ekonomické situace podniku je 

tzv. finanční analýza. Hlavním cílem této finanční analýzy je zejména zjednodušit velké 

mnoţství účetních informací, které jsou obsaţeny v účetních výkazech tak, aby nebyl 

podnik příliš zahlcen nepřeberným mnoţstvím čísel a daty, které bez znalostí jejich 

vzájemné souvztaţnosti a ostatních souvislostí o ničem nevypovídají. Finanční analýza 

slouţí k ekonomickému rozhodování, k řízení podniku z hlediska hospodaření a zdraví 

podniku a právě takovou finanční analýzu bych Vám chtěla přiblíţit.  

 

Cíl práce a metodika 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, teorie, metody jednotlivých 

finančních analýz a ukazatelé, které budou aplikovány a zpracovány pro určitou 

společnost. Praktická část uvádí obecné informace dané společnosti historii, odběratelé, 

dodavatelé a výrobní proces. Z velké části je tvořena samotným výsledkem „finanční 

analýzou společnosti“, obsahující metody, výpočty rozdílových a poměrových ukazatelů, 

grafy a tabulky. Závěr obsahuje shrnutí ekonomické stránky podniku, jeho silné a slabé 

stránky hospodaření a následná doporučení k jeho budoucímu vývoji. 
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1. Teoretická část  
Úspěch v podnikání může mít jen ten, 

 kdo ví něco, co ostatní nevědí. 

ARISTOTELES  ONASIS 

1.1 Historie finanční analýzy 

„Pokud bychom se pokusili zjistit, kdy byla provedena první finanční analýza, 

nejspíše bychom došli k závěru, ţe původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý 

jako vznik peněz. Vlastí finanční analýzy jsou podle dostupných pramenů Spojené státy 

americké, nicméně ve svých počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které 

s praktickou analýzou neměly nic společného. Prakticky jsou analýzy vyuţívány uţ po 

několik desetiletí.“ 

„Finanční analýzy se přirozeně vyvíjely podle doby, ve které měly fungovat. 

Struktura těchto analýz se podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné míry 

začaly vyuţívat počítače, neboť v tom smyslu se změnily i matematické principy a důvody, 

které vedly k jejich sestavování.“ [1] 

1.2 Co je to finanční analýza a k čemu slouží? 

V dnešní době dochází ke změnám v ekonomické prostředí, které mají podstatný 

vliv na změny ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Kaţdý úspěšný podnik se 

v současnosti neobejde bez určitého hospodaření a rozkladu finanční situace. V rámci 

tohoto hospodaření se zpracovává takzvaná finanční analýza podniku, která má řadu 

definic. V podstatě tou nejvýstiţnější definicí je získávání dat, která jsou čerpána 

především z účetních výkazů. Účetní výkazy zahrnují firemní minulost, kde máme šanci 

hodnotit, jak se firma vyvíjela, současnost i budoucnost podniku. Tyto dokumenty zahrnují 

tzv. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výroční zprávu a řadu příloh.  

Finanční analýza má dlouhodobou tradici a je neoddělitelným prvkem podnikového 

řízení, má svůj smysl z časového pohledu a slouţí jako základ pro finanční plánování. Pro 

finanční plánování krátkodobé, které je spojené s běţným chodem firmy, ale i plánování 

strategické, které souvisí s dlouhodobým rozvojem podniku.[1] 

 

[1] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8, kapitola 1, str. 9.  
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1.3 Členění finanční analýzy podle objektu 

Finanční analýzu můţeme členit různými způsoby, jedním z těchto způsobů je 

rozdělení podle objektu zkoumání, jak uvádí schéma č. 1.  

 Mezinárodní analýza - se zabývá analýzou aspektů nadnárodního charakteru, coţ 

je velmi důleţité pro ty podniky, které pracují na mezinárodním trhu. Analýzu 

zpracovávají specializované instituce, zabývající se tzv. ratingem. Jde o tzv. ratingové 

hodnocení jednotlivých zemí, subjektu, ekonomik i firem.  

Analýza národního hospodářství - je zdrojem externích informací, které prezentují 

vnější prostředí firmy. K národohospodářským datům patří data popisující celkovou 

hospodářskou situaci, tedy míru ekonomického růstu, míru inflací, míru nezaměstnanosti, 

úrokovou míru atd. Tyto a další faktory přímým i nepřímým způsobem ovlivňují chování 

jednotlivých firem a umoţňují rozhodování o podnikatelských záměrech firmy. 

Analýzou odvětví – tou to analýzou rozumíme seskupení subjektů, které jsou si 

z nějakého hlediska podobné, byť uţ z hlediska technologických postupů, nebo z hlediska 

poskytování určitých sluţeb. 

 Analýza podniků a společností - se soustřeďuje na stav společnosti a na její 

předpokládány vývoj, přičemţ se provádí jak analýza kvalitativní, tak analýza 

kvantitativní. [2]  

 

 

 

Schéma č. 1 Finanční analýza podle objektu zkoumání [2] 

 
 
 

[2] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., kapitola 1, str. 13,14,15,16.  

Finanční analýzy podle objektu zkoumání 

mezinárodní 
národní 

hospodářství 
odvětví podniku 
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1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 
 

Všechny účetní jednotky, které mají sídlo na území České republiky, a které jsou 

zároveň zapsané v obchodním rejstříku, musí zveřejňovat své účetní závěrky a některé i 

výroční zprávy. Tuto povinnost jim nařizuje zákon. Pro úplnost je třeba dodat, ţe účetními 

jednotkami jsou i zahraniční osoby, pokud na území České republiky provozují svou 

obchodní činnost. Účetní jednotky vedou evidenci o stavu a pohybu svého majetku a jeho 

zdroje krytí, můţou sestavovat účetní závěrku v jednoduché podobě nebo v plném rozsahu. 

Účetní závěrka účetní jednotky obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o 

peněţních tocích Cash flow a také přehled o změnách vlastního kapitálu.  

1.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje přehled o majetkové a finanční situaci 

daného podniku, jak nám ukazuje tabulka č. 1. Majetek účetní jednotky vychází ze dvou 

hledisek. Na jedné straně zobrazuje stav majetku (aktiva), který podnik vlastní a na straně 

druhé zdroje jeho krytí (pasiva). Rozvaha se zpravidla sestavuje k   určitému datu, 

převáţně k  poslednímu dni daného účetního období podniku. Den, ke kterému se rozvaha 

vystavuje, se nazývá rozvahový den. V České republice jim bývá 31. Prosinec kaţdého 

roku, ale můţe to být i jinak a je předkládána finančním úřadům spolu s daňovým 

přiznáním o daních z příjmů právnických osob. [3] 

1.4.1.1 Aktiva – majetek podniku 

Strana aktiv zahrnuje podrobný přehled všeho, co podnik vlastní tzv. majetková 

struktura. Zde jsou uvedená stálá aktiva, která zobrazují dlouhodobý hmotný i nehmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dále je strana aktiv tvořena oběţnými aktivy, kde 

patří zásoby, dlouhodobé i krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

V poslední řadě jsou tvořena i jinými (ostatními) aktivy, které zahrnují aktivní účty 

časového rozlišení, jako jsou náklady a příjmy příštího období. [3] 

1.4.1.2 Pasiva – zdroje financování podniku 

Strana pasiv představuje tentýţ majetek účetní jednotky, avšak členěný podle 

zdrojů krytí daného majetku. Zároveň na této straně hodnotíme finanční strukturu 

podnikového kapitálu, ze kterého je majetek podniku financován. Řadíme zde vlastní 
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kapitál, který obsahuje poloţku základní kapitál, ta představuje souhrn peněţních a 

nepeněţních vkladů společníků do dané společnosti. [3] 

Rovněţ jsou zde kapitálové fondy, dary, dotace, fondy ze zisku, k nimţ patří také 

zákonný rezervní fond, nedělitelný fond, ostatní fondy. Fondy, které vznikají hospodářskou 

činnosti a řídí se podle platných zákonů. Výsledek hospodaření minulých let a výsledek 

hospodaření běţného období, tyto dvě poloţky patří také mezi nedílné součásti vlastního 

kapitálu. Další poloţkou je cizí kapitál, zdroj krytí majetku, který účetní jednotka získala 

úvěrem nebo půjčkou u daného peněţního ústavu apod.[3] 

 Patří, jsem zde také závazky dlouhodobého nebo krátkodobého charakteru, které 

vznikly vůči dodavatelům za odvedenou práci, sluţbu nebo za materiál. Dále se skládá 

z rezerv, které jsou zapotřebí na různá rizika a na opravu hmotného majetku. Na straně 

pasiv je zahrnutá také poloţka ostatní pasiva, kde se zahrnují zejména pasivní účty 

časového rozlišení, např. výnosy a výdaje příštích období. [3] 

 

Rozvaha  

Aktiva Pasiva 

Majetková situace  

podniku 

Finanční situace 

 podniku 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Tabulka č. 1 Základní schéma rozvahy „práce autora“ 

 

Rozvaha zcela přesně nezobrazuje současnou hodnotu aktiv ani pasiv, pouţívá 

historické ceny, zobrazuje stav hodnot k danému okamţiku a neposkytuje informace o 

dynamice a k určení skutečné hodnoty rozvahových poloţek a mnohdy je zapotřebí, kdy se 

musí pouţít odhad. Důleţitým faktem je, ţe na obou stranách rozvahy je zachycen tentýţ 

souhrn majetku, tudíţ je zřejmé, ţe součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. [3] 
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1.4.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Spolu s rozvahou je také důleţitým účetním výkazem výkaz zisku a ztráty. Určuje 

nám výsledek hospodaření, kterého jsme dosáhli, porovnává výnosy s náklady dané účetní 

jednotky vţdy za určité časové období. Podnik sestavuje výkaz zisku a ztráty jako součást 

své roční účetní uzávěrky, tj. k 31. prosinci kaţdého roku, ale některé podniky je 

předkládají průběţně jiţ dříve během roku, např. měsíčně.[3] 

 

Výkaz zisku a ztráty je v podstatě rozdělen do tří základních oddílů, které umoţňují 

zjistit provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření z finančních operací a 

mimořádný výsledek hospodaření, dále obsahuje ještě další dílčí výsledky hospodaření a to 

obchodní marţi a přidanou hodnotu. [3] 

Nevýhodou výkazu je to, ţe přesně nevyčísluje skutečný hotovostní příjem ani 

výdaj. Figuruje zde časové rozlišení nákladů, výdajů, výnosů a příjmů. Výnosy a náklady 

se zobrazují v účetních výkazech, a to i v případě, ţe v daném časovém období nedošlo 

k jejich pohybu. Finanční analýza podniku by se měla provádět za několik časových 

období z  důvodu správné vypovídající schopnosti. Nedostatkem všech výkazů je zejména 

to, ţe jejich údaje znázorňují minulost a nepředvídají budoucnost. [3] 

1.4.3 Výkaz Cash flow   

Výkaz Cash flow nám pomáhá zjistit skutečný pohyb peněţních prostředků a 

celkovou finanční situace podniku. Jde o výkaz velmi mladý a velmi krátkou dobu 

pouţívaný. Tato analýza je důsledně zaloţena na příjmech a výdajích, nikoliv z koncepce 

výnosů a nákladů podniku. Nalezneme zde celou řadu velmi uţitečných údajů, které 

souvisejí změnami stavu peněţních prostředků podniku, oběţného majetku, finančního 

majetku, změnami cizího a vlastního kapitálu.[4] 

 

[3] BUCHTOVÁ, J., Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne) najdete, Ostrava: MIRAGO 2003, 

134 s. ISBN 80- 86617- 10 – 6.  

[4] VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2.vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o. 1999 ISBN 80-86119-21-1. 
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Cash flow lze rozdělit:  

 

 cash flow z provozní činnosti – jsou to veškeré informace o příjmech a výdajích 

z běţné činnosti podniku např. platby dodavatelům, příjmy od odběratelů.  

 cash flow z investiční činnosti – eviduje příjmy a výdaje, které byly uskutečněny 

prodejem nebo nákupem dlouhodobých aktiv např. nákupy strojů, budov a zařízení. 

 cash flow z finanční činnosti – zahrnuje příjmy a výdaje, které přispěly pro 

podnikatelskou činnost firmy např. přijímání a splácení úvěrů. 

 cash flow celkové [5] 

 

Cash flow zjišťujeme dvěma metodami: 

1) přímou metodou - sledováním příjmů a výdajů za dané období. 

2) nepřímou metodou – tento způsob vychází ze zisku, který se upravuje o poloţky 

nevyvolávající pohyb peněz (odpisy, tvorby rezerv, tvorba opravných poloţek) a 

pohyb peněz v důsledku změn majetku a kapitálu.[5] 

1.4.4 Výroční zpráva 

Výroční zpráva je oficiální dokument vydaný, dle zákona jednou ročně. Obsahuje 

zákonem dané údaje a důleţité informace o společnosti, které jsou často ověřovány 

auditorem. Tato zpráva podává jejím uţivatelům, tj. akcionářům, společníkům, bankám i 

obchodním partnerům cenné informace o dané společnosti. Některé větší podniky ji 

sestavují i pro obchodní partnery v zahraničí a věnují jejímu zhotovení velkou pozornost a 

proto je často vydávají i v anglickém jazyce.[6] 

 

 

 

 

 

[5] BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3 rozš. vyd. Praha:  Management 

Press, 2006, 196s.  ISBN 80–7261–14 

[6] BUCHTOVÁ, J., Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne) najdete, Ostrava: MIRAGO 2003, 

134 s. ISBN 80- 86617- 10 – 6. s. 131. 
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1.5 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza poskytuje informace mnohem širším skupinám uţivatelů, jak 

zcela vypovídá graf č. 1 a nejen managementu podniku, který tyto informace vyuţívá pro 

řízení a rozhodování svého podniku.  

 

 
 

 

 

1.6 Metody finanční analýzy 

„Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umoţnil, aby v rá 

vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, které je moţno s úspěchem 

aplikovat. V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických 

procesů“. [7] 

 kvalitativní, tzv. fundamentální analýza 

 kvantitativní, tzv. technická analýza 

 

 

[7] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., kapitola 3, str. 40.  

INVESTOŘI 

MANAŽEŘI 

ZAMĚSTNANCI 

OBCHODNÍ 
PARTNEŘI 
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KONKURENCE 

Graf č. 1 Uţivatelé finanční analýzy „práce autora“ 

INTERNÍ PROSTŘEDÍ 

EXTERNÍ PROSTŘEDÍ 
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1.6.1 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza podniku je především zaměřena na hodnocení vnitřního a 

vnějšího ekonomického prostředí podniku v právě probíhající etapě ţivotnosti s ohledem 

na jeden základní cíl. Tímto základním úkolem se rozumí identifikace trţní pozice a 

trţního potenciálu podniku. Tato metoda je převáţně zaloţena na verbálním hodnocení, 

vyuţívá specifické nástroje.[8] 

 

Mezi vyuţívané specifické nástroje patří: 

 

 SWOT a PEST analýza 

 Metoda kritických faktorů úspěšnosti 

 Metoda analýzy portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda 

balanced scorecard (BSC). [8] 

 

Obsahem fundamentální analýzy, je posouzení a hodnocení určitých vlivů 

makroekonomického prostředí, zde např. patří politika vlády, její dopad na peněţní 

nabídku a poptávku, na devizové kurzy, zaměstnanost, úrokové míry a především také 

inflaci. V neposlední míře zde patří také daňové zatíţení podniku a jeho finanční 

infrastruktura. [8] 

 

 Dalším faktorem této metody je posouzení také mikroekonomického prostředí, 

které je determinováno odvětvím, ve kterém podnik působí a jeho postavení na trhu. Za 

poměrně důleţité povaţujeme fázi ţivota podniku, která obdobně jako u člověka probíhá 

od růstu, přes fází stability a poklesu. Poklesem nemyslíme úplný zánik podniku, ale 

pouţitím určitých nástrojů (akvizice, inovace podniku, restrukturalizace.) Nástroji, kterými 

lze předejít k zániku podniku a přiblíţit se k jeho opětovnému růstu. [8] 

 

 

 

 

 

 

[8] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 7,8. 
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1.6.2 Technická analýza  

„Technická analýza podniku vyuţívá matematických a statistických metod, ale i 

další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení 

výsledků z ekonomického hlediska“. 

 „Z výše uvedeného vyplývá, ţe obě metody jsou si poměrně blízké, protoţe 

hodnocení výsledků technické analýzy by bylo velmi obtíţné bez fundamentálních znalostí 

ekonomických procesů. Je proto zpravidla nezbytné, aby se oba typy analýz vzájemně 

kombinovaly“.  

„Finanční analýzu je moţno zařadit do kategorie technické analýzy, neboť pracuje 

s matematickými postupy, které vyústí do výkladu vypočtených hodnot. Finanční analýza 

vyuţívá v zásadě dvě skupiny metod, a to metody elementární a metody vyšší“. [9] 

1.6.3 Metody elementární analýzy 

„Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou údaje a poloţky z účetních 

výkazů, nebo čísla, která jsou z nich odvozena. Elementární metody lze členit do několika 

skupin, které jako celek tvoří komplexní finanční rozbor hospodaření podniku, jak ukazuje 

schéma č. 2“.[9] 

 

Schéma č. 2 Standardním členěním ukazatelů [9] 

 

 

[9] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., kapitola 3., str. 41. 

Finanční 
ukazatele 

extenzivní 
ukazatele 

stavové rozdílové tokové nefinanční 

intenzivní 
ukazatele 

stejnorodé nestejnorodé 
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1.6.4 Analýza absolutních stavových ukazatelů 

1.6.4.1  Horizontální analýza 

„Při aplikaci horizontální analýzy absolutních ukazatelů (ponejvíce bilančních 

poloţek) poměřujeme, jak se v absolutní i relativní výši změnila určitá poloţka účetního 

výkazu. Vzhledem k tomu, ţe porovnáváme údaje v jednotlivých řádcích, jedná se o 

horizontální porovnávání“.[10] 

 

Poloţka Běţné 

období 

Minulé 

období 

Rozdíl Index Navýšení (%) 

 X Y X-Y X/Y (X/Y-1)*100 

Tabulka č. 2 Vzorec pro výpočet horizontální analýzy [10] 

 

1.6.4.2 Vertikální analýza 

„Zatímco horizontální analýza sleduje změny jednotlivých poloţek v průběhu 

jednotlivých let, vertikální analýza sleduje podíl jednotlivých rozvahových poloţek na 

bilanční sumě (tzn. Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, závazků na 

celkových pasivech apod.)“. Právě proto se tato metoda zpracovává od shora dolů a nikoli 

napříč jednotlivými roky“. [10] 

 

Poloţka 
Běţné 

období 

Minulé 

období 

Podíl (%) Změna struktury 

(%) běţ. obd. min. obd. 

Ʃ 

AKTIVA 
X Y X/Y*100 Y/Y*100 (X/X - Y/Y)* 100 

Aktivum 1 X1 Y1 X1/X*100 Y1/Y*100 (X1/X - Y1/Y)*100 

… … … … … … 

Aktivum i Xi Yi Xi/X*100 Yi/Y*100 (Xi/X - Yi/Y)*100 

Tabulka č. 3 Vzorec pro výpočet vertikální analýzy [10] 

 

 [10] STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006, 178 s. 

ISBN 80 – 251 – 0913 -5., kapitola 3., str. 41,42,43,44. 
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1.6.5 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou těch účetních 

výkazů, jako je výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, ale i rozvaha. Jde tedy zejména o 

výkazy, které v sobě nesou tokové poloţky. Analýza, která vyuţívá rozdílových ukazatelů 

a je zaměřena na jiţ zmiňovaný pracovní kapitál, je analýza fondu finančních prostředků. 

Analýza cash flow, jejím záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. 

schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky pouţitelné k financování 

ţivotních potřeb – úhrada závazků, výplata dividend nebo financování různých investic. 

[11] 

1.6.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří k  nejpouţívanějším metodám finančních 

analýz. Poměrové ukazatele patří mezi nejčastěji pouţívané nástroje, které jsou zaloţeny 

na podílech údajů. Tyto údaje se dají zjistit z účetních výkazů, jako je rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. Vypočítáme je jako poměr jedné nebo několika poloţek k jiné poloţce, nebo 

ke skupině poloţek. Obvykle se podle jejich charakteru člení do několika skupin, jak nám 

ukazuje schéma č. 3. [11] 

 

 

Schéma č. 3 Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů [11] 

 

 

 

[11] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., kapitola 3., str. 44, 47.  

Poměrové 
ukazatele 

ukazatel 
rentability 

(ziskovosti) 

 ukazatel 
likvidity 

ukazatel 
zadluţenosti 

 ukazatel 
řízení aktiv   

ukazatel trţní 
hodnoty   
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1.6.6.1 Ukazatele rentability (ziskovost) 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu. Určitá schopnost podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku vlivem pouţitím investovaného kapitálu. V oblasti propočtů 

rentability se vychází z několika úrovní zisku a ze dvou základních účetních výkazů, a to 

z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. [12] 

 

Pro finanční analýzu jsou nejdůleţitější tři kategorie zisku, které je moţné vyčíst  

přímo z výkazu zisku a ztráty. 

 

 První kategorií je EBIT - (zisk před odečtením úroků a daní - ZÚD), odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření.  

 

 Druhou kategorií je EAT – ( zisk po zdanění nebo také čistý zisk), jde o tu část 

zisku, kterou můţeme dělit na zisk k rozdělení (dividendy prioritních a kmenových 

akcionářů) a zisk nerozdělený, který slouţí k reprodukci v podniku.  

 

 Třetí kategorií je EBT – (zisk před zdaněním, tedy provozní zisk jiţ sníţený nebo 

zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny 

daně. Vyuţíváme ho tam, kde chceme zajistit a srovnat výkonnost firmy s rozdílným 

daňovým zatíţením. [12] 

 

 

Ke zjišťování rentability se v praxi pouţívají nejčastěji tyto ukazatele: 

 

 Ukazatel rentability celkového kapitálu 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 Rentabilita nákladů  

 Rentabilita trţeb  

 

 

 

[12] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., s 52. 
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Rentabilita aktiv celkového vloženého kapitálu (ROA) - vyjadřuje celkovou 

efektivnost firmy, její výdělečnou činnost a návratnost vloţeného kapitálu ve formě aktiv, 

někdy se také uţívá výrazů základní produkční síla, neboť určuje míru výnosu na aktiva. 

ROA poměřuje zisk k celkovým aktivům. [13]  

 

ROA  
        

                       
  = 

    

             
   (1.1) 

 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) - měří výnosnost 

dlouhodobého investovaného kapitálu (vlastního investovaného kapitálu investorů a cizího 

investovaného kapitálu věřitelů) bez ohledu na kapitálovou strukturu. Do ukazatele nám 

budou vstupovat dlouhodobé dluhy, ke kterým patří emitované obligace a dlouhodobé 

bankovní úvěry, a také vlastní kapitál. Lze tedy říci, ţe komplexně vyjadřuje efektivnost 

hospodaření společnosti.[14] 

 

ROIC = ROCE = 
         

                                   
   (1.2) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - tento ukazatel rentability vlastního kapitálu 

se díky svému významu řadí k jednomu z nejsledovanějších ukazatelů. Vyjadřujeme jim 

výnosnost kapitálu, vloţeného akcionáři nebo vlastníky podniku, kteří zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, neboť právě oni svěřili své volné investiční prostředky 

danému podniku. Jde tedy o ukazatel, pomoci, kterého mohou investoři zjistit, zda je jejich 

kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice.  Růst tohoto 

ukazatele můţe znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního 

kapitálu ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu. [15] 

ROE  
             

               
  (1.3) 

[13] BAŘINOVÁ, D., VOZNAKOVÁ, I. Zhodnocení a vyuţití účetních výkazů – pro manaţery, společníky 

a akcionáře, Praha, GRADA Publisching, a.s., 2005. ISBN 80- 247-1115 – X.  

[14] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., str. 53.  

[15] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 57. 
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Rentabilita nákladů – je vyjadřován podílem čistého zisku a nákladů.[16] 

RN  
             

       
  (1.4) 

Rentabilita tržeb -  uvádí, jaký podíl zaujímá zisk a kolik připadá na jednu korunu 

trţeb. Velmi nízká hodnota je známkou špatného řízení firmy, vysoká hodnota můţe 

představovat určité problémy s konkurencí v budoucnu, neboť konkurence se můţe pokusit 

ovládnout niţšími cenami. Pro výpočet tohoto ukazatele se většinou poţívá provozní 

hospodářský výsledek, protoţe čistý zisk ovlivňuje ještě hodně činitelů, které by mohly 

danou rentabilitu zkreslit.[16] 

ROS  
             

     
 (1.5) 

1.6.6.2 Ukazatele likvidity (likvidita) 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost účetní jednotky běţně a bez velké ztráty hradit 

své závazky. Likvidita – likvidnost, jejíţ vlastnost vyjadřuje schopnost rychle a bez velké 

ztráty se přeměnit na peněţní hotovost. Je tedy důleţitá z hlediska finanční rovnováhy, 

jenom solventní podnik je schopen hradit své závazky a dluhy, kdyţ nastane doba 

splatnosti. Pokud podnik své závazky v době jejich splatnosti neuhradí, můţe se dostat do 

velkých existenčních problémů.[17] 

 Důleţité je hledat vyváţenou likviditu, která zaručí dostatečné zhodnocení 

podniku, neboť nízká likvidita značí neschopnost podniku hradit své dluhy a zároveň 

vysoká likvidita je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, coţ značí, ţe finanční 

prostředky jsou vázány v aktivech, ukrajují z rentability, a tudíţ nepracují ve prospěch 

zhodnocování prostředků a schopnosti dostat svým závazkům.[17]  

 

 

 

 

[16] STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006, 178 s. 

ISBN 80 – 251 – 0913 -5., str. 48. 

[17] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., str. 49.  
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V zásadě pouţíváme tři základní ukazatele likvidity: 

 

 Peněţní (okamţitá) likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Běţná likvidita 

 

Peněžní (okamžitá) likvidita - poměřuje nejlikvidnější prostředky podniku ke 

krátkodobým závazkům, tj. jeho finanční majetek krátkodobé povahy např. peníze 

v pokladně nebo krátkodobé cenné papíry, ale i také běţný účet. Jde o určitou způsobilost 

podniku platit své dluhy. Zejména se jedná o volně obchodovatelné, krátkodobé cenné 

papíry ke krátkodobým závazkům. Za likvidní prostředky jsou obvykle povaţovány 

peněţní hotovost, ceniny, vklady u peněţních ústavů bez dlouhodobé výpovědní lhůty a 

popř. obchodovatelné cenné papíry, (takové prostředky, které lze okamţitě pouţít k úhradě 

závazků). [18] 

Do čitatele jsou dosazovány peníze a jejich ekvivalenty. Většinou jde o volně 

obchodovatelné, krátkodobé cenné papíry. Ve jmenovateli mohou být bud veškeré 

krátkodobé závazky nebo jen závazky s okamţitou splatností (splatné faktury a ostatní 

povinnosti v platebním kalendáři jako daně, pojištění, zálohy apod.  Podle toho se budou 

lišit doporučené hodnoty.[18] 

Peněţní likvidita (cash ratio)   
                                                       

                        
  (1.6) 

Hodnota okamţité likvidity se pohybuje kolem 0,9 – 1,1. Některé prameny uvádějí 

i niţší hodnotu 0,6 a podle ministerstva průmyslu a obchodu se hodnota pohybuje ještě 

níţe 0,2. Tato hodnota je ovšem z psychologického hlediska povaţována za kritickou.[19]  

[18] BAŘINOVÁ, D., VOZNAKOVÁ, I. Zhodnocení a vyuţití účetních výkazů – pro manaţery, společníky 

a akcionáře, Praha, GRADA Publisching, a.s., 2005. ISBN 80- 247-1115 – X. 

[19] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 67. 
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Pohotová likvidita - zahrnuje navíc pohledávky, které jsou méně likvidní neţ 

krátkodobý finanční majetek. Znamená to, ţe jsou obtíţněji převoditelné na peníze. 

Správná hodnota likvidity se pohybuje v intervalu 1 – 1,5 a pro jednotlivé obory a podniky 

se liší. Nikdy by však při zachování likvidity neměla klesnout pod hodnotu 1. [20] 

Pohotová likvidita (acid test)   
                      

                  
 (1.7) 

Běžná likvidita - vypovídá o tom jak je podnik schopen uspokojit své věřitelé, 

kdyby přeměnil své veškerá oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. Vyjadřujeme ji 

poměrem oběţných aktiv (kde zahrnujeme pohledávky a zásoby), ke krátkodobým 

závazkům. Proto je tento ukazatel citlivý na strukturu pohledávek a objem zásob a na jejich 

správné oceňováni vzhledem jejich prodejnosti. U zdravé firmy se hodnota pohybuje v 

rozmezí 2 – 3 průměrné hodnoty, kdyţ  pro podnik je postačující hodnota vyšší neţ 1,5. 

[20]  

Běţná likvidita (current ratio)   
             

                  
 (1.8) 

Čistý pracovní kapitál- je spíše ukazatelem, který patří do skupiny rozdílových 

ukazatelů, ale také úzce souvisí i s ukazatelem likvidity. Počítáme ho jako rozdíl běţných 

aktiv a krátkodobých závazků, má nejblíţe k ukazateli běţné likvidity, která pracuje se 

stejnými údaji. Je rovněţ měřítkem likvidity, která navazuje na ukazatel běţné likvidity, ta 

nepřímo poukazuje na velikost čistého pracovního kapitálu.[21] 

Čistý pracovní kapitál (net working capital)                                     (1.9) 

 

 

[20] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 66,67.  

[21] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., str. 51. 
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1.6.6.3 Ukazatele zadluženosti (zadluženost) 

Představuje určitý obraz, skutečnost rozsahu podniku, který pro své financování 

svých potřeb vyuţívá cizích zdrojů, tedy dluhů. Tento ukazatel převáţně sledují banky při 

ţádostech podniku o úvěr a informují je, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud tato 

hodnota je příliš vysoká, znamená to, ţe firma nebo daný podnik má příliš mnoho dluhů a 

tím pádem také problém získat nový úvěr. Pokles této hodnoty vţdy znamená klesající 

výkonnost daného podniku a neměla by se rovnat 1, neboť po zaplacení všech úroků je 

spotřebován všechen zisk. Při analýze finanční struktury firmy se pouţívá celá řada 

ukazatelů zadluţenosti, které získáváme z údajů z rozvahy a mezi hlavní ukazatelé 

zadluţenosti řadíme:[22] 

 Ukazatel věřitelské riziko (ukazatel celkové zadluţenosti) 

 Ukazatel samofinancování 

 Ukazatel zadluţenosti vlastního jmění 

 Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel věřitelské riziko- je základním ukazatelem, který nám zpravidla ukazuje 

celkovou zadluţenost podniku. Počítáme ho jako poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Pokud tento ukazatel roste, roste i riziko, ţe věřitelé přijdou o svůj investovaný 

kapitál, protoţe podnik se díky své zadluţenosti dostane do určité finanční tísně.[22] 

Celková zadluţenost (debt ratio)   
            

              
 (2.0) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu - má stejnou hodnotu jako celková 

zadluţenost. Jde o poměr cizího kapitálu k vlastníku kapitálu firmy, nicméně mnohem 

častější se vyuţívá jeho převrácená hodnota, která měří míru finanční samostatnosti 

podniku. U toho ukazatele, ale platí, ţe při finanční analýze musíme nahlédnout také 

k leasingovému financování. [22] 

Zadluţenost vlastního kapitálu (debt – equity ratio)   
            

               
 (2.1) 
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Ukazatel samofinancování - patří k doplňkovému ukazateli věřitelského rizika a je 

povaţován za jeden z nejdůleţitějších ukazatelů zadluţenosti pro hodnocení celkové 

finanční situace.  Má souvislost spolu v návaznosti s ukazatelem rentability a jejich součet 

by měl činit 1. Pro hodnocení celkové finanční situace jej počítáme, jako poměr vlastního 

kapitálu k celkovým aktivům, které jsou financovány penězi akcionářů. [22] 

Ukazatel samofinancování (equity ratio)   
               

              
  (2.2) 

Ukazatel úrokové krytí -  informuje  kolikrát zisk převyšuje, neboli je vyšší neţ 

úroky. Úrokové krytí je důleţitým ukazatel pro věřitele, protoţe naznačuje hodnotu 

bezpečného krytí. 

Úrokové krytí   
     

               
 (2.3) 

Maximální úroková míra   
                

                                         
 (2.4) 

1.6.6.4 Ukazatele aktivity  

Zobrazuje nám, jak efektivně umí podnik hospodařit s jednotlivými sloţkami 

majetku (aktivy). Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek zdrojů nebo dobu 

obratu. Dává nám odpověď na otázku, jak podnik umí hospodařit se svými aktivy a jaký to 

bude mít dopad na jeho výnosnost, hospodaření a likviditu. Tento ukazatel nám opět 

navazuj na ukazatel rentability. Rychlost obratu je obratovost dané poloţky za určité 

období, která obvykle bývá 1 rok a doba obratu, je délka období k uskutečnění jednoho 

obratu obvykle vyjádřená ve dnech. [23] 

 

 

[22] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., str. 57,58,59.   

[23] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 60. 
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Mezi ukazatele aktivity řadíme: 

 

 Obrat celkových aktiv 

 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu zásob 

 Doba obratu závazků (patří mezi ukazatele zadluţenosti, ale poněvadţ se shoduje 

s tímto okruhem, je také zařazena zde)  

Ukazatel obratu celkových aktiv - udává počet obrátek za stanovený časový interval 

převáţně (1rok). Současně spolu s ukazatelem rentability trţeb, patří k jednomu 

z klíčových ukazatelů efektivnosti, který slouţí jako měřítko hodnocení celkového vyuţití 

majetku podniku. Jeho hodnoty by měla být co nejvyšší, avšak minimálně rovná 1. [24] 

 

Obrat celkových aktiv   
           

              
 (2.5) 

 

 

Ukazatel doby obratu zásob - nám uvádí, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázáná ve 

formě zásob, tedy na skladě. Cílem kaţdé firmy je minimalizovat tuto dobu s vyuţitím 

moderní metody Just- in – time, která spočívá k dodání zásob, v tom momentě, kdy jsou 

potřeba. [24] 

Doba obratu zásob ( DOZ)   
                

         
 (2.6) 

 

Obrat zásob   
   

   
 (2.7) 

[24] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978 - 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 61,62. 
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Ukazatel doby obratu pohledávek - udává průměrný počet dní, při které musí firma 

čekat na zaplacení vystavené faktury za zboţí nebo sluţby, a které uplynou mezi 

vystavením faktury a okamţikem připsání finančních prostředků na účet. Je to průměrná 

doba, po kterou dodavatel úvěruje svého odběratele a podniku. Čím delší je doba inkasa, 

tím delší dobu podnik umoţňuje svým obchodním partnerům bezplatný obchodní úvěr. A 

právě proto by měl počet dní, po které jsou peněţní prostředky takto vázány, být co 

nejkratší. [25] 

Doba obratu pohledávek          
  ů ě  é     é á    

  ž      
 (2.8) 

Obrat pohledávek   
   

   
 (2.9) 

Ukazatel doby obraty závazků - tvoří protipól doby obratu pohledávek, a to z toho 

důvodu, ţe nám ukazuje, jaká je platební morálka podniku vůči jejím dodavatelům. [25] 

Doba obratu závazků ( DOZáv)   
                 

         
 (3.0) 

 

Obrat závazků   
   

     
 (3.1) 

 

1.6.6.5 Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios) 

Neboli také ukazatel kapitálového trhu, pracuje s trţními hodnotami, který je 

důleţitý pro akciové společnosti, ale hlavně pro investory, nebo naše potencionální 

investory, a to z hlediska návratnosti investic. Většina těchto ukazatelů kapitálové trhu se 

publikuje na veřejném trhu i v denním tisku.  

[25] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 63. 
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Účetní hodnota akcie (UHA)- tento ukazatel vypočítáme podílem vlastní kapitálu k 

počtu kmenových akcií podniku a měl by růst, neboť tím podnik ukazuje svým 

potencionálním investorům, ţe je v plném zdraví. 

Účetní hodnota akcie (UHA)   
               

                       
 (3.2) 

Čistý zisk na akcii (EPS)- informuje akcionáře o dosaţení zisku. 

Čistý zisk na akcii (EPS)   
           

                     
 (3.3) 

1.6.6.6 Ukazatele s využitím cash flow 

Úkolem těchto ukazatelů je schopnost proměřovat peněţní toky z provozní činnosti 

kaţdého podniku. Dokáţou nám analyzovat potíţe, problémy, které firma vykazuje a které 

vyplývají se samotné struktury. 

 

1.6.7  Analýza soustav ukazatelů  

Hospodářskou situaci podniku, lze analyzovat pomocí hojného počtu rozdílových a 

poměrovými ukazatelů. Nevýhodou je, ţe tyto ukazatelé nám vystihují pouze určitý úsek 

činnosti podniku. K posouzení finanční situace podniku se proto vyuţívá metod, které 

vyuţívají jiţ výše uvedené ukazatelé, díky jejich kombinaci se vytvoří jednoduchý model, 

který nám vytváří určitý souhrn těchto ukazatelů. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

[26] STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd.Brno: Computer Press, a.s., 2006, 176 s. 

ISBN – 80 – 251 – 0913 -5., str. 60. 
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1.7 Souhrnné indexy hodnocení 

1.7.1 Rozklad ukazatelů v soustavě hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

 Pyramidové soustavy 

 DU pont rozklad 

1.7.2   Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Bankrotní modely 

 Altmanovo Z-skóre 

 Tafflerův model 

 Model IN-index důvěryhodnosti 

Bonitní modely 

 Tamariho model 

 Kralickův Quicktest 

 Modifikovaný Quicktest 

 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 

1.7.2.1 Pyramidové soustavy ukazatelů – Du Pont rozklad 

Pyramidové soustavy dodnes zůstávají nejtypičtějším rozkladem. Tento rozklad 

umoţňuje rozloţení vrcholového ukazatele (ROE – rentabilita vlastního kapitálu) a 

definovaných jednotlivých poloţek, které tvoří s ukazatelem vazby. Dokáţe nám odhalit 

slabé stránky podniku a zaměřit se na problémové oblasti. Kromě základního Du Pontova 

rozkladu existuje také  rozšířený Du Pontův rozklad. Příkladem rozloţení ukazatele ROE 

zobrazuje schéma č. 4. [27] 

 

[27] BAŘINOVÁ, D., VOZNAKOVÁ, I. Zhodnocení a vyuţití účetních výkazů – pro manaţery, společníky 

a akcionáře, Praha, GRADA Publisching, a.s., 2005. ISBN 80- 247-1115 – X. 
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Schéma č. 4 DU Pont rozklad [28] 

1.7.2.2 Bankrotní modely a bonitní modely 

Bankrotní i bonitní modely poukazují na finanční situaci podniku, zda se podnik 

nenachází v krizi nebo není-li ohroţen bankrotem, ale také, jeví-li dobré známky 

finančního zdraví. Neboť kaţdý podnik během své činnosti vykazuje určité signály, které 

jsou pro tento bankrot charakteristické např. problémy s běţnou likviditou, s výší čistého 

kapitálu nebo s rentabilitou celkového sloţeného kapitálu. [28] 

Altmanova formule bankrotu také nazývaná i (Z - skóre)- je mimořádně oblíbená 

v České republice, je určitým doplňujícím faktorem při finanční analýze, vychází 

z jednoduchosti výpočtu a podstatou je zjistit rozdíl bankrotujících firem od těch, u kterých 

je pravděpodobnost bankrotu minimální. [28] 

 

 

 

 

[28] RUČKOVÁ, P., Finanční analýza. 4.vyd. Praha: GRADA Publisching, a.s., 144 s. 2011. ISBN 978-80-

247-3916-8., str. 71,72,73. 

Rentabilita 
vlastního 
kapitálu 

ROA 

rentabilita 
tržeb 

EAT tržby 

obrat 
celkových aktiv 

tržby aktiva celkem 

aktiva celkem / 
vlastní kapitál 
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Altmanův model společnosti „obchodovatelné na burze“ 

Z   1,2 x A + 1,4 x B+ 3,3 x C+ 0,6 x D + 1 x E (3.4) 

Kde: 

A   čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva (rentabilita čistých aktiv) 

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

D = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

E = trţby (celkový obrat) / aktiva celkem [29] 

 

Altmanův model společnost „ neobchodovatelné na burze“ 

Z   0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C+ 0,42 x D+ 0,998 x E (3.5) 

 

 

 

Kde: 

 A, B, C, E  definovány stejně jako v předchozím vztahu 

 D  vlastního kapitálu v účetní hodnotě / celkovým dluhům. [29] 

 

 

 

Legenda: 

Z > 2,9 uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z  2,9 pásmo „šedé zóny“ 

Z   1,2 ekonomické problémy 

Tabulka č. 4 Hodnocení výsledků [29] 

 

 

[29] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 110.  
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Model IN – index důvěryhodnosti - je modelem, který je sestaven do čtyř indexů, 

stejně jako Altmanův je vyjádřen rovnicí obsahující ukazatele a jeho cílem je zhodnotit 

finanční situaci, důvěryhodnost podniku, pomocí 24 matematicky – statistických modelů.  

 

 

IN95 = V1 x A + V2 x B + V3 x C + V4 x D + V5 x E – V6 x F (3.6) 

 

Kde:  

A = aktiva/ cizí kapitál 

B = EBIT/ nákladové úroky 

C = EBIT/ celková aktiva 

D = celkové výnosy/ celková aktiva 

E = oběţná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry 

F = závazky po lhůtě splatnosti/ výnosy 

V1 aţ V6 = váhy jednotlivých ukazatelů [30] 

 

 

Legenda: 

IN > 2 uspokojivá finanční situace 

1 < IN  2 pásmo „šedé zóny“ 

IN   1 finanční problémy 

Tabulka č. 5 Hodnocení výsledků [30] 

 

 

 

[30] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 111. 
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Bonitní index IN99 - je doplňující indexem bankrotního indexu IN95, úspěšnost 

bonitního indexu je vyšší neţ 85%, pouţíváme jej tam, kde lze obtíţně stanovit alternativní 

náklad na vlastní kapitál podniku. Index IN01 je spojení dvou výše uvedených indexu a 

Index IN05 je aktualizací indexu IN01, jak zobrazují níţe uvedené vzorce.[31] 

 

IN99   - 0,017 x A + 4,573 x C + 0,481 x D + 0,015 x E (3.7) 

 

IN01 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,92 x C + 0,21 x D + 0,09 x E (3.8) 

 

IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C +0,21 x D + 0,09 x E (3.9) 

 

Taflerův bankrotní model  - vyuţívá ke svému výpočtu čtyři poměrové ukazatele, 

existuje ve dvou verzích základní a modifikované a podle nich se pak provádí vypočet 

hodnot celkových ukazatelů.[31] 

 

T = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4 (4.0) 

 

R1 = zisk před zdaněním/ krátkodobé závazky 

R2 = oběţná aktiva/ cizí zdroje 

R3 = krátkodobé závazky/ celková aktiva 

R4 = trţby celkem/ celková aktiva [31] 

Legenda: 

T < 0,2 
velká pravděpodobnost bankrotu 

T > 0,3 
 

malá pravděpodobnost bankrotu 

Tabulka č. 6 Hodnocení výsledků [31] 

Tamariho model - jeho finanční situaci lze vypočítat pomocí šesti ukazatelů, 

přičemţ rozhodující pro podnik je finanční samostatnost (T1), výsledek hospodaření (T2), 

běţná likvidita (T3) a bodově nejméně (T4 – T6), jak udává Tamariho bodová stupnice 

příloha č.)[31]. 
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T1 = vlastní kapitál/ cizí kapitál 

T2 = vývoj zisku se dvěma moţnostmi  

 a) absolutní vyjádření 

b) ukazatel ROA  

T3 = běţná likvidita 

T4 = výrobní spotřeba/ průměrný stav nedokončené výroby 

T5 = trţby/ průměrný stav pohledávek 

T6 = výrobní spotřeba/ pracovní kapitál [31] 

Kralickův rychlý test – tato metoda se zakládá na moţnostech rychle a co nejlépe 

oklasifikovat a analyzovat daný podnik. Vţdy je vybrán jeden ukazatel, z oblastí ukazatelů 

rentability, aktivity, likvidity a výsledku hospodaření, stupnici hodnocení uvádí tab.č.5. 

Ukazatel Vzorec 

Výborný 

 

(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

 

(3) 

Špatný 

 

(4) 

Ohroţen 

insolvencí 

(5) 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu 

Vlastní kapitál 

Celková aktivita 
>30% >20% >10% >0% Negativní 

Doba 

splácení 

dluhů z CF 

Cizí kapitál-krátkodobý fin. majetek 

Bilanční casch flow 
<3 roky <5 let <12 let >12let >30let 

CF v % 

trţeb 

Cash flow 

Trţby 
>10% >8% >5% >0% Negativní 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu 

VH po zdanění +úroky (1. daňová sazba) 

Celková aktiva 
>15% >12% >8% >0% Negativní 

Tabulka č. 7. Kralickův rychlý test a stupnice hodnoceni ukazatele [31] 

Legenda:  

„Kvóta vlastního kapitálu“ tento výsledek nám vypovídá o samostatnosti, efektivitě, 

dlouhodobé stabilitě, kapitálové síle, finanční stabilitě podniku, schopnost splácet své 

dluhy a krýt potřeby svými zdroji. 

„Doba splacení dluhů z CF“ výsledek tohoto vzorce „ vyjadřuje schopnost podniku hradit 

své závazky za určitá období a bilanční casch flow, který je ve jmenovateli získáme 

z výkazu zisku a ztrát.  

[31] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 105,107,111,112. 
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2. Praktická část 

2.1 Základní údaje společnosti 
 

Obchodní jméno:  PR-Czech s.r.o. 

E-mail:  PR-czech@culobel.com 

Typ společnosti: společnost se zahraniční účastí 

Zařazení v kategoriích: výroba a kompletace tlakových nádob ve větších sériích 

Počet zaměstnanců: 100 - 199  

Orgány společnosti:  

a) Valná hromada –  nejvyšší orgán společnosti, rozhoduje o rozdělení zisku hromada na 

návrh jednatele. 

b) Jednatelé –  jednají jménem společnosti kaţdý samostatně a v plném rozsahu, 

jsou povinni při jednání jménem společnosti respektovat 

rozhodnutí valné hromady a její kompetence. 

c) Dozorčí rada –   nezřízená. 

 

Účetní období: jsou shodná s příslušnými kalendářními roky a první účetní období začíná 

dnem, kdy společnost vznikla a končí 31. 12. téhoţ roku. 

 

Předmět činnosti podle zápisu do obchodního rejstříku: výroba kovových konstrukcí, 

kotlů, tlakových nádob, těles a kontejnerů, sériová výroba nádrţí, nádob, pracujících se 

stlačeným vzduchem. 

  

mailto:pv-czech@culobel.com
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2.2 Něco málo z historie firmy 

Vše začalo v roce 1928, kdy vznikla továrna se jménem Chamount, která se 

zaměřovala na výrobu knoflíků. V roce 1942 se továrna opět přejmenovala a vznikl tak 

nový název Le Culot Belge . K další změně názvu firmy došlo i v roce 1962 na jméno 

Culobel a tento název vytrval aţ do dnes. Po roce 1976 se začala firma pomalu rozšiřovat, 

modernizovat a s ní i nástup inovací a počítačů.  

Z výrobce knoflíků specialistou na lisování  

 

 

 

Inovace a modernizace  

 

 

V roce 2001 učinila belgická společnost Culobel strategický krok v před, jednalo se o 

otevření nové pobočky v České republice, s názvem PR-Czech, s.r.o.  
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2.3 Činnosti a strategie společnosti 

Zatímco závod v Belgii se vyznačuje vysokou mírou automatizace, provoz v České 

republice vyuţívá výhod levné pracovní síly a zároveň umoţnilo poskytnutí lepších sluţeb 

svým zákazníkům. Veškeré aktivity a produkty společnosti se vyznačují svou přesností a 

stálostí s vyuţitím veškeré technologie a nejmodernějších měřících přístrojů. Společnost 

poskytuje nejvyšší moţný stupeň kontroly, pruţnosti a neustále optimalizuje všechny 

procesy. 

2.4 Přítomnost na mezinárodním poli 

Společnost spolupracuje s řadou velkých mezinárodních společností a skupin a má 

své zákazníky po celém světě. Je důleţitým činitelem především na evropském trhu. 

Specializuje se na hluboké taţení kovových materiálů o velké tloušťce a zaměřuje se při 

tom na sériovou výrobu nádrţí, nádob, které se pouţívají v chladírenských 

technologických systémech, pracujících se stlačeným vzduchem.  

2.5 Technologie 

Společnost nikdy nedodala nic, co by nebylo produktem vynikajícího řemeslného 

zpracování. Momentálně je největším specialistou na konstrukci postupových raznic a 

nástrojů pro hluboké taţení, které umoţňují výrobu výrobků o velké tloušťce. Jejich 

výroba probíhá při zachování vysokého stupně přesnosti a je vyráběná ve velkých sériích. 

Automatizace výroby poskytuje kromě úspory nákladů také řadu podstatných výhod jako 

je bezpečnost, vysoká kvalita, zvýšení produkce nebo stálost. Aby si firma svoji dobrou 

reputaci udrţela, neustále investuje do nejlepších technologických řešení pro svoje aktivity. 

2.6 Hlavní obchodní partneři 

EMW, Stahl service,GmbH ( Germany), Lemahiue Polska (Polsko), Embraco (Slovensko), 

Daikin Device s.r.o (Česká Republika), Tecumseh Europe ( Francie), Raco Refrigerazione 

(Italy), Clark ( Belgie), Bast, s.r.o. ( Česká Republika). 
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2.7 Finanční analýza společnosti PR- Czech 

Výše vybraná finanční analýza nám pomůţe blíţe zhodnotit finanční zdraví 

vybraného podniku PR-Czech s.r.o. Vstupní údaje pro finanční analýzu byly čerpány 

z příloh č. 1 a č. 2, které jsou shrnutím dat z výkazu zisku a ztrát a rozvahy za účetní 

období 2007, 2008, 2009 a 2010. Tyto údaje jsou uváděny v tisících Kč.  

2.7.1  Struktura Aktiv a Pasiv     

 

Graf č.2 Struktura aktiv „práce autora“  

 

Graf č.3 Struktura pasiv „práce autora“ 
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Podle grafu č. 2 vidíme, ţe v roce 2007 ve sloţení aktiv tvořil největší podíl 

dlouhodobý hmotný majetek, s postupem času ovšem jeho podíl postupně klesá a zároveň 

stoupá podíl krátkodobých pohledávek. Nejvyšší podíl zásob tvoří rok 2009. Jak můţeme 

vidět tak z grafu č. 3 ve sloţení pasiv v roce 2007 dosahoval největší podíl hospodářský 

výsledek hospodaření za běţné účetní období nejvyšších hodnot, ale následující rok se 

propadl aţ do minusových hodnot. Podnik nedosahoval ţádného zisku, ale ztráty. Tato 

ztráta mohla být zapříčiněna i celosvětovou obchodní krizí. 

2.7.2  Výpočet poměrových ukazatelů 

2.7.2.1 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity 2007 2008 2009 2010 

Běţná likvidita = oběţná aktiva/krátk. závazky 3,52 2,89 2,92 3,62 

Pohotová likvidita = (oběţná aktiva – zásoby)/krátk. 

závazky 2,44 1,82 1,90 3,05 

Peněţní (okamţitá) likvidita = finanční majetek/krátk. 

závazky 0,27 0,09 0,11 0,12 

Čistý pracovní kapitál = oběţná aktiv – krátk. závazky 609744 470513 663843 848735 

Obratovost pracovního kapitálu = trţby/pracovní kapitál 5,33 4,66 3,89 3,45 

Doba obratu pracovního kapitálu = 365/obratovost 

pracovního kapitálu 68,54 78,25 93,78 105,65 

Tabulka č. 8 Ukazatelé likvidity „práce autora“  

Doporučená hodnota pro okamţitou (peněţní) likviditu je více jak 50%, pro 

pohotovou likviditu 100-150% a pro běţnou likviditu 150-200%. Aţ na okamţitou 

likviditu jsou zbylé dvě likvidity nad doporučenou hodnotou, coţ znamená, ţe společnost 

nemá problémy s placením svých závazků a je velice pravděpodobné zachování platební 

schopnosti podniku, také vzhledem k rostoucímu charakteru ukazatelů. Tato tendence 

vznikla rychlejším tempem nárůstu oběţných aktiv, hlavně ve formě krátkodobých 

pohledávek. 

Nízká hodnota okamţité likvidity, hluboko pod doporučenou hodnotou, by mohla 

přinést platební potíţe či spíše zpoţdění úhrad věřitelům. Na druhou stranu pro vedení 

podniku a akcionáře jsou tyto hodnoty přijatelnější, neboť je v penězích, které přinášejí 

malý nebo ţádný úrok, vázán malý objem oběţných aktiv. Pozitivní charakter likvidity 

podniku dokazuje i další z ukazatelů a to ukazatel čistého pracovního kapitálu, kdy po 

úhradě všech běţných krátkodobých závazků má podnik k dispozici poměrně vysokou 

částku volných prostředků. Všechny tyto údaje vycházejí z tab. č.8.  
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2.7.2.2  Ukazatelé rentability 

Tabulka č. 9 Ukazatelé rentability „práce autora“ 

 

 Ukazatel rentability celkového kapitálu nabývá kladných hodnot a produkční síla 

podniku se dá tak, při vypočtených hodnotách, posuzovat jako přijatelná. Výnosnost 

celkového kapitálu nedosahuje vysokých hodnot, a i kdyţ má velmi pomalou rostoucí 

tendenci, lze tento podnik povaţovat za schopný. 

 

 Výnosnost vlastního kapitálu, kapitálu vloţeného akcionáři, je vyšší, neţli míra 

výnosu bezrizikového aktiva (př. průměrný výnos desetiletých státních dluhopisů ČR za 24 

měsíců k 31. 12. 2011 činil 3,61 %)[32].  

 

 Efekt z vloţeného kapitálu a podstupovaného rizika je pro investory povzbuzující. 

Podnik by tak neměl mít problémy s hledáním nových investorů.  

Výnosnost trţeb se pohybuje v nízkých kladných číslech, která je způsobena hlavně 

vysokými náklady na vstupní materiál. Všechny tyto údaje vychází z  tab. č. 9 . 

 
 
 
 
 
 
 

[32]http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA

&p_lang=CS 

Ukazatelé rentability 2007 2008 2009 2010 

ROA = EAT/celková aktiva 11,69% -2,65% 8,65% 10,67% 

ROA = EBIT/celková aktiva 14,18% 0,48% 8,59% 10,00% 

ROE = EAT/vlastní kapitál 18,86% -4,66% 15,14% 18,77% 

ROS (Rentabilita trţeb) = EAT/trţby 8,94% -2,62% 7,65% 8,29% 

Nákladovost = 1 - rentabilita trţeb 0,91 1,03 0,92 0,92 

RN (Rentabilita nákladů) = EAT/náklady 0,12 -0,03 0,09 0,10 

Obratovost celkových aktiv = trţby/celková aktiva 130,82% 100,90% 112,99% 128,60% 

Doba obratu celkových aktiv = 365/obratovost celkový 

aktiv 279,01 361,73 323,03 283,83 

ROCE = EAT + úroky/dlouhodobé závazky + vlastní 

kapitál 21,24% -0,65% 17,94% 20,09% 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA&p_lang=CS
http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=450&p_strid=EBA&p_lang=CS
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2.7.2.3 Ukazatelé aktivity 

Tabulka č. 10 Ukazatelé aktivity „práce autora“ 

Ukazatel obratu zásob vykazuje v roce 2010 poloviční dobu obratu oproti 

předchozím letům, coţ je pozitivní jev a můţe být způsoben novými odběrateli, lepší 

logistikou nebo také lepším plánováním výroby. 

Z doby obratu pohledávek vyplývá, ţe průměrné inkasní období je mnohem vyšší, 

neţ je stanovena lhůta splatnosti v platebních podmínkách, a to 30 dnů. Tyto hodnoty 

signalizují, ţe odběratelé svůj běţný provoz financují také z našich peněz.  

Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv je stanovena na 30 aţ 60 dnů. 

Z výsledků doby obratu závazků je tak zřejmé, ţe podnik nemá se splácením svých 

závazků problémy.  Všechny tyto údaje vycházejí z  tab. č. 10 . 

2.7.2.4 Ukazatelé zadluženosti (využití finančních zdrojů) 

Tabulka č. 11 Ukazatelé zadluţenosti „práce autora“ 

Z údajů v tabulce č. 11 je zřejmé, ţe na financování podnikových aktivit se z větší 

části podílí vlastní kapitál, ovlivňován hlavně výsledky hospodaření, tedy zisky. Vyšší 

poměr vlastního kapitálu k cizímu vypovídá o finanční síle podniku. Není ohroţena jeho 

stabilita spoléháním se na cizí zdroje. Riziko podnikání tak nenesou hlavně věřitelé a je 

zde moţnost, v případě nutnosti, snazšího získání úvěru.  

Ukazatelé aktivity 2007 2008 2009 2010 

Obratovost zásob = trţby/zásoby 12,53 8,45 7,34 15,99 

Obrátka zásob = 365/obratovost zásob 29,13 43,18 49,74 22,83 

Obratovost pohledávek = trţby/pohledávky 6,26 5,23 4,23 3,09 

Obrátka pohledávek = 365/obratovost pohledávek 58,34 69,74 86,38 118,16 

Obratovost závazků = trţby/závazky 13,34 8,86 7,50 9,04 

Obrátka závazků = 365/obratovost závazků 27,37 41,21 48,65 40,40 

Ukazatelé zadluženosti 2007 2008 2009 2010 

Debt ratio = celkové cizí zdroje/celková aktiva 37,93% 43,20% 42,89% 43,02% 

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva 62,00% 56,79% 57,10% 56,82% 

Finanční páka = celková aktiva / vlastní kapitál 1,61 1,76 1,75 1,76 

Debt/equity ratio = celkové cizí zdroje/vlastní kapitál 0,61 0,76 0,75 0,76 

Úrokové krytí = (EBIT)/ úroky placené 8,42 0,28 9,79 16,04 

Maximální úroková míra = finanční náklady/(vlastní 

kapitál + bankovní úvěr + obligace 9% 13% 11% 7% 
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2.7.3 Taflerův bankrotní model 

T=0,53*R1(EBT/KZ)+0,13*R2(OA/CZ)+0,18*R3(KZ/CA)+0,16*R4(T/CA) 

 ROKY 2007 2008 2009 2010 

EBT 288056 -45895 180926 240296 

KZ 241988 248540 344977 324520 

OA 851732 719053 1008820 1173255 

CZ 941547 939626 980683 981012 

CA 2482051 2175000 2286537 2280127 

T 3 283 008 2 250 000 2 600 560 2 934 088 

Výsledek 0,98 0,19 0,62 0,78 

Pravděpodobnost bankrotu 
nízká 

T>0,2 

vysoká 

T<0,2 

nízká 

T>0,2 

nízká 

T>0,2 

Tabulka č. 12 Taflerův bankrotní model „práce autora“ 

 
Graf č. 4 Taflerův bankrotní model „práce autora“ 

 
Taflerův bankrotní model vyjadřuje finanční situaci podniku a je určitým 

doplňujícím faktorem pro výpočet finanční analýzy. Uspokojivou finanční situaci 

hodnocení podniku indikuje hodnota ukazatele větší neţ 0,2. Z tabulky č. 12, kde byl 

pouţit vzorec (4.0), i z grafu č. 4 je zřejmé, ţe v roce 2007, 2009, 2010 se firma pohybuje 

nad hranici 0,2 a její pravděpodobnost bankrot je velice mizivá, naproti tomu v roce 2008 

její index dosáhl hodnoty 0,19 a podnik měl velmi silné problémy a signalizoval známky 

blíţícího se bankrotu.  
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2.7.4 Pyramidový rozklad ROE spol. PR – Czech v roce 2007 

 

Schéma č. 5 Ukázka pyramidového rozklad ROE v roce 2007 „práce autora“ 

 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

ROS = EAT/Trţby 0,09 -0,03 0,08 0,08 

Obrat CA = Trţby/CA 1,30 1,03 1,13 1,29 

ROA = ROS*Obrat CA 0,12 -0,04 0,09 0,11 

ROE = ROA*(CA/VK) 0,19 -0,05 0,15 0,18 

Tabulka č. 13 Ukázka ROE a jeho faktory v jednotlivých letech „práce autora“ 

 

2.7.5 Altmanova formule bankrotu (Z – skóre) 

 

 
 

 

 

 

Tabulka č. 14 Altamanova formule bankrotu (Z – skóre) 

 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

A = ČPK/CA 0,2457 0,2163 0,2903 0,3722 

B = Nerozdělený zisk/CA 0,3049 0,2079 0,2282 0,2237 

C = EBIT/CA 0,1419 0,0048 0,0859 0,0999 

D = VK/CZ 1,6342 1,3146 1,3314 1,3206 

E = T/CA 1,3226 1,0344 1,1373 1,2868 

Výsledek (Z – skóre) 2,88 1,93 2,36 2,61 

ROE = ČZ/VK 

0,19 

ROA = ČZ/A 

0,14 

ROS 

0,09 

EAT 

290179 

tržby 

3 283 008 

obrat CA 

1,30 

tržby 

3 283 008 

CA 

2482051 

A/ VK 

1,61 
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Z – skóre je dalším doplňujícím faktorem při finanční analýze, vyjadřující finanční 

situaci daného podniku. Počítá se podle vzorce (3.5) a z  následující tabulky č. 14 lze 

vyčíst, ţe podnik, dle tabulky (č. 4 „Hodnocení výsledků Altmanova Z- skóre“), 

nedosahuje ani uspokojivé finanční situace (Z > 2,9), není ohroţen váţnými finančními 

problémy (Z   1,2), ale nachází se v nevyhraněné tzv. „šedé zóně“, jak uvádí interval (1,2 

< Z   2,9). 

2.7.6 Kralickův rychlý test 

Ukazatel 

Výborný 

 
(1) 

Velmi 

dobrý 

(2) 

Dobrý 

 
(3) 

Špatný 

 
(4) 

Ohroţen 

insolvencí 
(5) 

2007 2008 2009 2010 

Kvóta 
vlastního 
kapitálu 

>30% >20% >10% >0% Negativní 62% 56.8% 57,1% 56,8% 

Doba 
splácení 
dluhů 

z CF 

<3 roky <5 let <12 let >12let >30let 0,46 2,23 0,91 0,75 

CF v % 

trţeb 
>10% >8% >5% >0% Negativní 15,9% 5,07% 14,6% 14,7% 

ROA >15% >12% >8% >0% Negativní 19% -5% 15% 18% 

Tabulka č. 15 Kralickův rychlý test – výpočty v jednotlivých letech „práce autora“ 

 
 

Hodnocení firmy 2007 2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 

Doba splácení dluhů z CF 1 1 1 1 

CF v % trţeb 1 4 1 1 

ROA 1 5 2 1 

Průměr 1,0 2,75 1,25 1,0 

Tabulka č. 16 Kralickův rychlý test hodnocení firmy „práce autora“ 

 
Při hodnocení firmy pomocí Kralickova Quick – testu, jak uvádí tabulka č. 16, je 

zřejmé, ţe podnik v roce 2007 a 2010 plní na výbornou. V roce 2009 došlo k mírnému 

zhoršení, které lze hodnotit známkou velmi dobře a rok 2008, jako u předchozích metod je 

ohodnocen nejhůře, známkou dobře. 
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2.7.7 Ukazatel produktivity práce 

Ukazatel produktivity je jeden z nově sledovaných ukazatelů, který zachycuje 

výkonnost podniku ve vztahu k nákladům na zaměstnance.[33]   

 

Ukazatelé produktivity práce 2007 2008 2009 2010 

Počet pracovníků v daném roce 154 168 173 189 

Osobní 

náklady 

k přidané 

hodnotě 

Osobní náklady/přidaná 

hodnota 
0,13 0,31 0,21 0,21 

Produktivita 

práce z přidané 

hodnoty 

Přidaná hodnota/počet 

pracovníků  
4426967,53 1744827,38 2852300,58 2726846,56 

Produktivita 

práce z trţeb 
Trţby/počet pracovníků  3283008,00 2250000,00 2600560,00 2932255,75 

Průměrná 

mzda – roční 

Mzdové náklady/počet 

pracovníků  
437142,86 404845,24 442745,66 418555,56 

Průměrná 

mzda - měsíční 

(Mzdové náklady/12)/počet 

pracovníků  
36428,57 33737,10 36895,47 34879,63 

Tabulka č. 17 Ukazatel produktivity práce„práce autora“ 

 

Produktivita je přímo i nepřímo ovlivňována mnoţstvím faktorů. Zvyšováním 

produktivity práce se sníţí cena výrobků a sluţeb pro zákazníky, protoţe jsou v rámci 

aktivit zvyšování produktivity práce redukovány náklady. Zefektivní se vyuţití zdrojů, 

zvýší se zisk a to díky sniţujícím se nákladům.  

Můţe dojít ke zvyšování mezd pracovníkům a tím i jejich spokojenost a ţivotní 

úrovně, neboť nízká úroveň produktivity má vliv na přeţití jakéhokoliv ekonomického 

subjektu a také ovlivňuje (brzdí) růst ţivotní úrovně obyvatel. Dojde-li jednou ke zvýšení 

nákladů firmy, je těţké zabránit zvyšování ceny produktů. Pokud budou produkty drahé, 

nikdo si je nekoupí, a proto bude nutné sníţit mnoţství vyráběných výrobků, podniku 

poklesnou trţby, coţ povede k dalšímu poklesu produktivity. To vše můţe mít za následek 

růst inflace a pokles ţivotní úrovně.  

 

[33] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J., Finanční analýza -  krok za krokem, 1. vyd. Praha 2005 C.H.Beck, 

137 s., ISBN 80-7179-321-3, str. 37. 
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2.7.8 Swot analýza 

SWOT analýza, je jednou z doplňkových metod finanční analýzy, pomáhá nám 

posoudit úspěšnost a zdraví podniku. Nalézá silné a slabé stránky podniku, jeho příleţitosti 

a hrozby. U naší zkoumané společnosti jsme díky SWOT analýze dospěli k výsledkům, 

které níţe uvádí tabulka č. 18. 

 

SILNÉ STRÁNKY  

 

 rozsáhlý sortiment sluţeb 

 nemá strach z modernizace a inovací 

 několikaletá působnost na trhu 

 široké spektrum zákazníků 

 přesnost a stálost produktů 

 vyuţívání moderních přístrojů 

 vysoký stupeň kontroly 

  pruţnosti a neustálá optimalizace 

procesů. 

 

SLABÉ STRÁNKY  

 

 nízká peněţní likvidita 

 odběratelé financují svůj provoz také z 

peněţních prostředků podniku 

 nízká rentabilita trţeb 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 členství ve sdruţení podnikatelů, coţ 

přináší přednostní získávání zakázek 

 zavedený a stabilní okruh dodavatelů 

 zázemí silné zahraniční řídící 

společnosti 

 inovace postupu zpracování surovin 

 

 

HROZBY 

 

 platební morálka odběratelů 

 omezení vývoje technologií 

 konkurence na trhu českém i 

zahraničním 

 vývoj cen materiálů  

 hospodářské recese 

 

Tabulka č. 18 Swot analýza společnosti PR - czech „práce autora“ 
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2.8 Shrnutí výsledků a doporučení 

Sledované období lze z pohledu podniku PR-Czech s.r.o. hodnotit pozitivně. 

Z provedené finanční analýzy vyplývá, ţe finanční zdraví podniku je na dobré úrovni. 

Vypočtené hodnoty likvidity znamenají, ţe společnost má dostatečně pokryté závazky 

svými aktivy a je velice pravděpodobné zachování platební schopnosti podniku, také 

vzhledem k rostoucímu charakteru ukazatelů.  

Krátkodobě by mohly nastat platební potíţe či spíše zpoţdění úhrad věřitelům, jak 

vyplývá z okamţité likvidity. Na druhou stranu pro vedení podniku a akcionáře jsou tyto 

hodnoty přijatelnější, neboť je v penězích, které přinášejí malý nebo ţádný úrok, vázán 

malý objem oběţných aktiv. Pozitivní charakter likvidity podniku dokazuje i další 

z ukazatelů a to ukazatel čistého pracovního kapitálu, kdy po úhradě všech běţných 

krátkodobých závazků má podnik k dispozici poměrně vysokou částku volných prostředků. 

Na financování podnikových aktivit se z větší části podílí vlastní kapitál, 

ovlivňován hlavně výsledky hospodaření, tedy zisky. Vyšší poměr vlastního kapitálu 

k cizímu vypovídá o finanční síle podniku. Není ohroţena jeho stabilita spoléháním se na 

cizí zdroje. Riziko podnikání tak nenesou hlavně věřitelé a je zde moţnost snazšího získání 

úvěru. Pozitivním signálem jsou také hodnoty úrokového krytí s rostoucí tendencí, které 

vypovídají o schopnosti podniku platit náklady spojené s vyuţíváním cizího kapitálu. 

Výnosnost celkového kapitálu nabývá kladných hodnot a produkční síla podniku se 

tak dá posuzovat jako přijatelná. Výnosnost celkového kapitálu nedosahuje vysokých 

hodnot, a i kdyţ má velmi pomalou rostoucí tendenci, lze tento podnik povaţovat za 

schopný. Jak dokládá výnosnost vlastního kapitálu, kapitálu vloţeného akcionáři, je efekt 

z vloţeného kapitálu a podstupovaného rizika pro investory povzbuzující, neboť hodnoty 

převyšují míra výnosu bezrizikového aktiva (př. průměrný výnos desetiletých státních 

dluhopisů ČR za 24 měsíců k 31. 12. 2011 činil 3,61 %). Výnosnost trţeb se pohybuje 

v nízkých kladných číslech, která je způsobena hlavně vysokými náklady na vstupní 

materiál.  

Ukazatel obratu zásob vykazuje v roce 2010 poloviční dobu obratu oproti 

předchozím letům, coţ je pozitivní jev a můţe být způsoben novými odběrateli, lepší 

logistikou nebo také lepším plánováním výroby. Z doby obratu pohledávek vyplývá, ţe 

průměrné inkasní období je mnohem vyšší, neţ je stanovena lhůta splatnosti v platebních 

podmínkách, a to 30 dnů. Roste tak doba, po kterou podnik poskytuje svým obchodním 
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partnerům bezplatný obchodní úvěr. Odběratelé tak svůj běţný provoz financují také 

z našich peněz. Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv je stanovena na 30 aţ 60 dnů. 

Z výsledků doby obratu závazků je tak zřejmé, ţe podnik nemá se splácením svých 

závazků problémy. 

Z výsledků finanční analýzy lze posoudit finanční zdraví podniku PR-Czech s.r.o. 

jako dobré. Vypovídají o tom také výsledky Tafflerova bankrotního modelu, který neřadí 

podnik PR-Czech s.r.o. mezi ty, které mají sklon k bankrotu, právě naopak. Výsledky 

hovoří o prosperujícím podniku. 

 Hospodářský výsledek za rok 2008 sice nebyl nijak výnosný a v tomto roce 

vykazuje společnost ztrátu, ale ta byla způsobená nedobytnými pohledávkami z obchodů 

v USA, které se i v daném roce také odepsaly. Propad tohoto roku byl částečně i ovlivněn 

nepříznivou celosvětovou krizí na finančním trhu. Celý průmysl byl značně krizí 

poznamenán a mnohé společnosti se potýkaly se stejnými potíţemi, jako byl obtíţný 

přístup k financování a všeobecně nízkou likviditou.  

Pozitivem je, ţe firma má svou vizi a strategii a ví, kam směřuje. Je také inovativní 

a snaţí se hledat nové produkty a sluţby, aby se udrţela na trhu.   

 

 

Návrhy pro podnik PR-Czech s.r.o. pro udrţení a zlepšení situace: 

 

 noví dodavatelé, 

 vyhledávání nových trhů, 

 sníţení podílu výrobků na celkových aktivech, 

 sníţit dobu inkasa pohledávek, 

 zvýšení rentability trţeb, 

 sníţit náklady na získání vstupních surovin, 

 neustálá kontrola cen substitutů, 

 neustálá modernizace a inovace výrobních postupů. 
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Závěr  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na oblast finanční analýzy, 

která je důleţitým zdrojem informací k finančnímu řízení podniku. Mnoho podniků díky 

časovému vytíţení vyuţívají k posudku své společnosti externích specialistů, kteří mají 

s finanční analýzou řadu zkušeností a pro své hodnocení pouţívají i kvalitní software.   

  Finanční analýza vypovídá, jak je výše zmíněno o podniku v mnoha směrech. 

Výsledky těchto analýz pouţívá vedení podniku pro zjištění své finanční situace, pro 

budoucí rozvoj a k případnému zavedení důleţitých opatření, které umoţní čelit těmto 

nepříznivým situacím a zabrání případnému bankrotu. 

Tématem této bakalářské práce je finanční analýza a úkolem bylo vytvořit 

kompletní finanční analýzu společnosti PR – Czech s.r.o., zhodnotit její zdraví, zjistit 

kritické faktory, které firmu ohroţují a zaměřit se na její budoucí vývoj. Hodnocení 

finančního zdraví bylo provedeno v letech 2007 – 2010, pomocí analýzy poměrových 

ukazatelů, absolutních stavových ukazatelů, SWOT analýzy a vybraných bankrotních a 

bonitních modelů.  

První část práce byla zaměřena na teoretická východiska, kde byly vysvětleny 

základní pojmy, zdroje finanční analýzy, metody finanční analýzy a souhrnné indexy 

hodnocení. 

Druhá část je praktická, kde je představena samotná společnost PR - Czech s.r.o., 

která byla předmětem bakalářské práce, a na kterou byly aplikovány vybrané metody. 

Společnost se opírá o výsledek finanční analýzy, se zaměřením na analýzu tradičních 

poměrových ukazatelů, podpořenou výsledkem bankrotních modelů Taflerovým, 

Altmanovým a Kraličkovým rychlým testem. 

V poslední části byly provedeny doporučení a návrhy pro společnost PR - Czech 

s.r.o. Tento závod se jeví finančně zdravý, vypovídá o tom poměrná část vypočtených 

poměrových ukazatelů např. vypočtené hodnoty likvidity znamenají, ţe společnost má 

dostatečně pokryté závazky svými aktivy a je velice pravděpodobné zachování platební 

schopnosti podniku. Pozitivní charakter likvidity podniku dokazuje i další z ukazatelů a to 

ukazatel čistého pracovního kapitálu, kdy po úhradě všech běţných krátkodobých závazků 

má podnik k dispozici poměrně vysokou částku volných prostředků. Dobrá platební 

schopnost závodu se odráţí v bezproblémovém splacení závazků. Vyšší poměr vlastního 

kapitálu k cizímu vypovídá o finanční síle podniku. Není ohroţena jeho stabilita 
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spoléháním se na cizí zdroje. Riziko podnikání tak nenesou hlavně věřitelé a je zde 

moţnost v případě potřeby snazšího získání úvěru. Závod by neměl mít problémy ani 

s hledáním nových investorů, neboť výnosnost vlastního kapitálu vypovídá o dobré 

návratnosti vloţených investic. 

 Ostatní výsledky také vypovídají o dobrém hospodaření společnosti a neřadí 

podnik, mezi ty společnosti, které mají sklony k bankrotu. To není zapříčiněno jen silnou 

pozicí na trhu, ale také dobrými dlouhodobými vztahy s odběrateli a dodavateli. Společnost 

se nebojí nových inovačních postupů, vyuţívá moderních přístrojů, klade vysoký důraz na 

kvalitu a kontrolu výrobků. Svou pozornost věnuje také směrem k zaměstnancům, kteří 

jsou jeho nedílnou součástí. Jsou realizovány projekty pro zvýšení bezpečnosti práce a 

ochrany pracovníků, vzdělávací a motivační programy.  

Tato společnost se nachází v dobré ekonomické situaci. Důvodem je jeho silná 

pozice na trhu, dobré hospodaření a strategické řízení závodu, jak vyplývá z provedených 

analýz. I přes všechny pozitiva by se našlo pár návrhů na zlepšení, či udrţení současného 

stavu, jako je sníţení doby inkasa pohledávek, sníţení nákladů na vstupní materiál a 

v neposlední řadě zvýšení výnosnosti trţeb.  

Nezbývá tedy nic jiného neţ firmě PR – czech s.r.o. popřát do budoucna hodně 

štěstí, finančního zdraví a vysokých ekonomických výsledků.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Rozvaha v plném rozsahu společnosti PR - Czech  

  

Rozvaha v plném rozsahu 2007 2008 2009 2010 

    AKTIVA CELKEM 2 482 051 2 175 000 2 286 537 2 280 127 

A.   

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ 

KAPITÁL 0 0 0 0 

B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK 1 620 136 1 451 319 1 272 595 1 098 037 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  168 96 123 95 

  1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

  3. Software 168 96 65 95 

  4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 

  5. Goodwill 0 0 0 0 

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 58 0 

  8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   1 574 041 1 400 878 1 219 591 1 045 061 

  1. Pozemky 60 641 60 641 60 641 60 641 

  2. Stavby 609 517 566 709 526 483 485 017 

  3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 902 726 770 764 629 965 497 947 

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

  5. Základní stádo a taţná zvířata 0 0 0 0 

  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 190 190 190 190 

  7. Nedokončený dlouhodobý  hmotný majetek 967 2574 2312 1266 

  8. Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 

  9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 45 927 50 345 52 881 52 881 

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

  2. 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 45 927 50 345 52 881 52 881 

  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

  4. 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 0 0 0 0 

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

  6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

  7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 0 0 0 0 
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C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 851 732 719 053 1 008 820 1 173 255 

C. I. Zásoby 261 991 266 201 354 404 183 551 

  1. Materiál 111 932 118 247 220 667 88 070 

  2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 

  3. Výrobky 148 819 128 153 133 737 95 481 

  4. Zvířata 0 0 0 0 

  5. Zboţí 1240 19 801 0 0 

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 11 723 59 16 868 19 787 

  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

  2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0 0 0 0 

  3. 

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstat. 

vlivem 0 0 0 0 

  4. 

Pohledávky za společ., členy druţstva a za 

účast. sdruţ. 0 0 0 0 

  5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

  6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 61 59 38 38 

  7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

 

8. Odloţená daňová pohledávka 11 662 0 16 830 19 749 

C. III. Krátkodobé pohledávky 513 009 429 865 598 552 930 086 

 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 38 5973 189 527 313 480 187 428 

 

2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0 0 0 0 

 

3. 

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstat. 

vlivem 0 0 0 0 

 

4. 

Pohledávky za společ., členy druţstva a za 

účast. sdruţ. 0 0 0 0 

 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

 

6. Stát - daňové pohledávky 33 035 12 066 15 663 7819 

 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 95 357 234 522 

 

8. Dohadné účty aktivní 88 115 229 5 618 

 

9. Jiné pohledávky 93 818 227 800 268946 728 699 

C. IV. Finanční majetek 65 009 22 928 38 996 39 831 

 

1. Peníze 160 949 207 97 

 

2. Účty v bankách 36 949 21 979 27276 39 734 

 

3. Krátkodobý finanční majetek 27 900 0 11 513 0 

 

4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0 

D. 

 
OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 10 183 4 628 5 122 8 835 

D. I. Časové rozlišení 10 183 4 628 5 122 8 835 

 

1. Náklady příštích období 10 120 4 620 5 116 6 250 

 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

 

3. Příjmy příštích období 63 8 6 2 585 
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2007 2008 2009 2010 

    PASIVA CELKEM 2 482 051 2 175 000 2 286 537 2 280 127 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL  153 8762 1 235 234 1 305 713 1 295 502 

A. I. Základní kapitál  360 000 360 000 360 000 360 000 

  1. Základní kapitál  360 000 360 000 360 000 360 000 

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

  3. Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 422 035 422 974 423835 425510 

  1. Emisní áţio 0 0 0 0 

  2. Ostatní kapitálové fondy 426 010 426 010 426010 426010 

  3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků -3975 -3 036 -2175 -500 

  4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 36 000 36 000 36 000 36 000 

  1. Zákonný rezervní fond  36 000 36 000 36 000 36 000 

  2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

A. IV. Hospodářský výsledek minulých let 430 548 473817 288161 230777 

  

 

Nerozdělený zisk minulých let 430 548 473817 288161 230777 

    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 290 179 -57 557 197 717 243 215 

B.   CIZÍ ZDROJE 941 547 939 626 980 683 981 012 

B. I. Rezervy 3568 18 752 4 431 3 323 

  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 

  2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

  3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 

  4. Ostatní rezervy 3568 18 752 4 431 3 323 

B. II. Dlouhodobé závazky 4203 5 480 1 662 205 

  1. Závazky z obchodních vztahů 2340 2 248 1 662 205 

  2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0 0 0 0 

  3. 

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstat. 

vlivem 0 0 0 0 

  4. 

Pohledávky za společ., členy druţstva a za 

účast. sdruţ. 0 0 0 0 

  5. Přijaté zálohy 1863 3 232 0 0 

  6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

  7. Směnky k úhradě 0 0 0 0 

  8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

  9. Jiné závazky 0 0 0 0 

  10. Odloţený daňový závazek 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 241 988 248 540 344 977 324 520 

  1. Závazky z obchodních vztahů 226 035 224 243 328 684 306812 

  2. 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0 0 0 0 
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  3. 

Pohledávky za úč. jednotkami pod podstat. 

vlivem. 0 0 0 0 

  4. 

Pohledávky za společ., členy druţstva a za 

účast. sdruţ. 0 0 0 0 

  5. Závazky k zaměstnancům 4637 5045 5385 5694 

  6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 2516 2423 2870 2727 

  7. Stát - daňové závazky a dotace 749 646 747 1 023 

  8. Přijaté zálohy 1632 1 216 263 110 

  9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

  10. Dohadné účty pasivní 5467 1 619 3 706 2 004 

  11. Jiné závazky 952 13 348 3 322 6 150 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 691 788 666 854 629 613 652964 

  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 566 008 445 355 437 797 443265 

  2. Krátkodobé bankovní úvěry 125 780 221 499 191 816 209699 

  3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C.   OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 1742 140 141 3 613 

C. I. Časové rozlišení 1742 140 141 3 613 

  1. Výdaje příštích období 1609 5 3 3 310 

  2. Výnosy příštích období 133 135 138 303 
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát společnosti PR - Czech 

Výkaz zisku a ztráty  2007 2008 2009 2010 

 TRŢBY I. Trţby za prodej zboţí  36 043 55323 16956 24 

A.   Náklady vynaloţené na prodané zboţí 32 913 95662 19805 24 

  + Obchodní marže 3 130 -40 339 -2 849 0 

II.   Výkony 3162394 2 160 455 2 598 579 2 890 155 

II. 1. 

Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 3 246 965 2 194 677 2 583 604 2 932 222 

  2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -84 733 -34 244 14 926 -42 134 

  3. Aktivace 162 22 49 67 

B.   Výkonová spotřeba 2483771 1 826 985 2 102 282 2 374 781 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 112 306 1 599 029 1 900 353 2 186 422 

  2. Sluţby 371 465 227 956 201 929 188 359 

  + Přidaná hodnota 681 753 293 131 493 448 515 374 

C.  I. Osobní náklady 91 328 92 149 102 740 106 889 

C. 1. Mzdové náklady 67 320 68 014 76 595 79 107 

  2. 

Odměny členům orgánu společnosti a 

druţstva 0 0 0 0 

  3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 23 301 23 087 24 997 26 378 

  4. Sociální náklady 707 1048 1148 1404 

D.  II. Daně a poplatky 1514 1514 2222 908 

E.   

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 201 840 187 302 186 522 183 832 

E. III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 5041 0 524 2 075 

  1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 5041 0 524 233 

  2. Trţby z prodeje materiálu 0 0 0 1842 

F.   

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 1372 0 0 1 929 

F. 1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 1372 0 0 0 

  2. Prodaný materiál 0 0 0 1929 

G.   

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 32 256 -15 565 -4 901 5663 

  IV. Ostatní provozní výnosy 4340 7 576 3 359 18 314 

H.   Ostatní provozní náklady 10 746 24 772 14 319 8 553 

  V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

    Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

EBIT  * Provozní výsledek hospodaření  352 078 10 535 196 429 227 989 

  VI. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního 0 0 0 24510 
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majetku  

  2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 0 0 0 24510 

  3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 0 0 0 0 

  VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 1691 93 245 34 

K.   Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

  IX. 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 

L.   

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 0 0 0 0 

M.   

Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

ve finanční oblasti 0 0 0 0 

  X. Výnosové úroky 4046 6951 1149 4719 

N.   Nákladové úroky 41 803 37 827 20 065 14 214 

  XI. Ostatní finanční výnosy 133 776 187 220 201 407 120 800 

O.   Ostatní finanční náklady 161 732 212 867 198 239 123 542 

  XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

  * Finanční výsledek hospodaření -64 022 -56 430 -15 503 12 307 

Q.   Daň z příjmu za běţnou činnost -2123 11662 -16 791 -2919 

  1.   - splatná 0 0 39 0 

  2.   - odloţená -2123 11 662 -16 830 -2919 

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  290 179 -57 557 197 717 243 215 

  XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

R.   Mimořádné náklady 0 0 0 0 

S.   Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

  1.   - splatná 0 0 0 0 

  2.   - odloţená 0 0 0 0 

  * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

T.   

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 0 0 0 0 

 EAT *** 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  290 179 -57 557 197 717 243 215 

 EBT **** Výsledek hospodaření před zdaněním 288 056 -45 895 180 926 240 296 
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Příloha č. 3 Zkrácená rozvaha společnosti PR - Czech 

Položka 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 2 482 051 2 175 000 2 286 537 2 280 127 

Stálá aktiva 1 620 136 1 451 319 1 272 595 1 098 037 

Dlouhodobý nehmotný majetek 168 96 123 95 

Dlouhodobý hmotný majetek 1574041 1 400 878 1 219 591 1 045 061 

Dlouhodobý finanční majetek 45 927 50 345 52 881 52 881 

Oběžná aktiva 851 732 719 053 1 008 820 1 173 255 

Zásoby 261 991 266 201 354 404 183 551 

dlouhodobé pohledávky 11 723 59 16 868 19 787 

krátkodobé pohledávky 513 009 429 865 598 552 930 086 

finanční majetek 65 009 22 928 38 996 39 831 

Ostatní aktiva 10 183 4628 5122 8835 

PASIVA CELKEM 2 482 051 2 175 000 2 286 537 2 280 127 

Vlastní kapitál 1 538 762 1 235 234 1 305 713 1 295 502 

Základní kapitál 360 000 360 000 360 000 360 000 

Kapitálové fondy 422 035 422 974 423835 425510 

Fondy ze zisku 36000 36000 36000 36000 

HV minulých let 430 548 473817 288161 230777 

Cizí zdroje 941 547 939 626 980 683 981 012 

Rezervy 3568 18 752 4431 3323 

Dlouhodobé závazky 4203 5480 1662 205 

Krátkodobé závazky 241 988 248 540 344 977 324 520 

Bankovní úvěry a výpomoci 691 788 666 854 629 613 652 964 

Ostatní pasiva 1742 140 141 3613 
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Příloha č. 4 Zkrácená verze výkazu zisku a ztrát společnosti PR - Czech 

Výkaz zisku a ztráty  2007 2008 2009 2010 

 TRŢBY I. Trţby za prodej zboţí  36 043 55323 16956 24 

A.   

Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 32 913 95662 19805 24 

  + Obchodní marže 3 130 -40 339 -2 849 0 

II.   Výkony 3162394 2 160 455 2 598 579 2 890 155 

B.   Výkonová spotřeba 2483771 1 826 985 2 102 282 2 374 781 

  + Přidaná hodnota 681 753 293 131 493 448 515 374 

C.   Osobní náklady 91 328 92 149 102 740 106 889 

E.   

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 201 840 187 302 186 522 183 832 

G.   

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů 32 256 -15565 -4 901 5663 

  IV. Ostatní provozní výnosy 4340 7 576 3 359 18 314 

H.   Ostatní provozní náklady 10 746 24 772 14 319 8 553 

EBIT  * Provozní výsledek hospodaření  352 078 10 535 196 429 227 989 

  VI. Finanční výnosy 139 513 194 264 202 801 150 063 

J.   Finanční náklady 203 535 250 694 218 304 137 756 

  * Finanční výsledek hospodaření -64 022 -56 430 -15 503 12 307 

  1.   - splatná 0 0 39 0 

  2.   - odloţená -2123 11 662 -16 830 -2919 

  ** 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost  290 179 -57 557 197 717 243 215 

 EAT *** 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)  290 179 -57 557 197 717 243 215 

 EBT **** 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 288 056 -45 895 180 926 240 296 
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Příloha č. 5 Vertikální analýza rozvahy společnosti PR - Czech 

V tis. Kč                 Položka VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

ZMĚNA STRUKTURY V 

JEDNOTLIVÝCH LETECH 

  2007 2008 2009 2010 

2008 - 

2007 

2009 – 

2008 

2010 - 

2009 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stálá aktiva 65,27% 66,73% 55,66% 48,16% 1,45% 

-

11,07% -7,50% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 63,42% 64,41% 53,34% 45,83% 0,99% 

-

11,07% -7,50% 

Dlouhodobý finanční majetek 1,85% 2,31% 2,31% 2,32% 0,46% 0,00% 0,01% 

Oběžná aktiva 34,32% 33,06% 44,12% 51,46% -1,26% 11,06% 7,34% 

Zásoby 10,56% 12,24% 15,50% 8,05% 1,68% 3,26% -7,45% 

dlouhodobé pohledávky 0,47% 0,00% 0,74% 0,87% -0,47% 0,73% 0,13% 

krátkodobé pohledávky 20,67% 19,76% 26,18% 40,79% -0,90% 6,41% 14,61% 

finanční majetek 2,62% 1,05% 1,71% 1,75% -1,57% 0,65% 0,04% 

Ostatní aktiva 0,41% 0,21% 0,22% 0,39% -0,20% 0,01% 0,16% 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vlastní kapitál 62,00% 56,79% 57,10% 56,82% -5,20% 0,31% -0,29% 

Základní kapitál 14,50% 16,55% 15,74% 15,79% 2,05% -0,81% 0,04% 

Kapitálové fondy 17,00% 19,45% 18,54% 18,66% 2,44% -0,91% 0,13% 

Fondy ze zisku 1,45% 1,66% 1,57% 1,58% 0,20% -0,08% 0,00% 

HV minulých let 17,35% 21,78% 12,60% 10,12% 4,44% -9,18% -2,48% 

HV běţného účetního období  11,69% -2,65% 8,65% 10,67% -14,34% 11,29% 2,02% 

Cizí zdroje 37,93% 43,20% 42,89% 43,02% 5,27% -0,31% 0,14% 

Rezervy 0,14% 0,86% 0,19% 0,15% 0,72% -0,67% -0,05% 

Dlouhodobé závazky 0,17% 0,25% 0,07% 0,01% 0,08% -0,18% -0,06% 

Krátkodobé závazky 9,75% 11,43% 15,09% 14,23% 1,68% 3,66% -0,85% 

Bankovní úvěry a výpomoci 27,87% 30,66% 27,54% 28,64% 2,79% -3,12% 1,10% 

Ostatní pasiva 0,07% 0,01% 0,01% 0,16% -0,06% 0,00% 0,15% 

 

  



65 
 

Příloha č. 6 Horizontální analýza rozvahy společnosti PR - Czech 

V tis. Kč                 Položka 2008-2007 2009-2008 2010-2009 

  Index Navýšení Index Navýšení Index Navýšení 

AKTIVA CELKEM 0,876 -12,37% 1,051 5,13% 0,997 -0,28% 

Stálá aktiva 0,896 -10,42% 0,877 -12,31% 0,863 -13,72% 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,571 -42,86% 1,281 28,13% 0,772 -22,76% 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,890 -11,00% 0,871 -12,94% 0,857 -14,31% 

Dlouhodobý finanční majetek 1,096 9,62% 1,050 5,04% 1,000 0,00% 

Oběžná aktiva 0,844 -15,58% 1,403 40,30% 1,163 16,30% 

Zásoby 1,016 1,61% 1,331 33,13% 0,518 -48,21% 

dlouhodobé pohledávky 0,005 -99,50% 285,898 28489,83% 1,173 17,30% 

krátkodobé pohledávky 0,838 -16,21% 1,392 39,24% 1,554 55,39% 

finanční majetek 0,353 -64,73% 1,701 70,08% 1,021 2,14% 

Ostatní aktiva 0,454 -54,55% 1,107 10,67% 1,725 72,49% 

PASIVA CELKEM 0,876 -12,37% 1,051 5,13% 0,997 -0,28% 

Vlastní kapitál 0,803 -19,73% 1,057 5,71% 0,992 -0,78% 

Základní kapitál 1,000 0,00% 1,000 0,00% 1,000 0,00% 

Kapitálové fondy 1,002 0,22% 1,002 0,20% 1,004 0,40% 

Fondy ze zisku 1,000 0,00% 1,000 0,00% 1,000 0,00% 

HV minulých let 1,100 10,05% 0,608 -39,18% 0,801 -19,91% 

HV běţného účetního období 

bez ekvivalence 0,198 -80,17% -3,435 -443,52% 1,230 23,01% 

Cizí zdroje 0,998 -0,20% 1,044 4,37% 1,000 0,03% 

Rezervy 5,256 425,56% 0,236 -76,37% 0,750 -25,01% 

Dlouhodobé závazky 1,304 30,38% 0,303 -69,67% 0,123 -87,67% 

Krátkodobé závazky 1,027 2,71% 1,388 38,80% 0,941 -5,93% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,964 -3,60% 0,944 -5,58% 1,037 3,71% 

Ostatní pasiva 0,080 -91,96% 1,007 0,71% 25,624 2462,41% 
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Příloha č. 7 Tamariho bodová stupnice 

T1 0,51 a více 25 

 0,41 – 0,50 20 

 0,31 – 0,40 15 

 0,21 – 0,30 10 

 0,11 – 0,20 5 

 Do 0,10 0 

T2 Posledních 5 let kladné a) a 
b) > HK 

25 

 Posledních 5 let kladné a) a 
b) > ME 

20 

 Posledních 5 let kladné a) 15 

 b) > HK 10 

 b) > ME 5 

 jinak 0 

T3 2,01 a více 20 

 1,51 – 2,00 15 

 1,11 – 1,50 10 

 0,51 – 1,10 5 

 Do 0,50 0 

T4 HK a více 10 

 ME - HK 6 

 DK - ME 3 

 DK a méně 0 

T5 HK a více 10 

 ME - HK 6 

 DK - ME 3 

 DK a méně 0 

T6 HK a více 10 

 ME - HK 6 

 DK - ME 3 

 DK a méně 0 

 Max. dosažený počet bodů 100 

 

Legenda: HK -  horní kvartil,ME -  medián, DK - dolní kvartil vypočítaný z ukazatelů 

všech firem porovnatelných z hlediska odvětví a velikosti, které byly zahrnuty do souboru 

srovnatelných firem.[33] 

 

 

[33] SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011, 149 s. ISBN 978- 

80 – 251 – 3386 – 6., str. 108.   
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Seznam zkratek 

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní ZÚD provozní výsledek hospodaření 

ZÚD = EBIT 

EAT = zisk po zdanění – čistý zisk 

EBT = zisk před zdaněním = provozní zisk sníţen nebo zvýšen o fin. min. výs. hosp. 

ROA = rentabilita aktiv celkového vloţeného kapitálu 

AC = aktiva celkem 

ROCE = rentabilita celkového investičního kapitálu 

ROIC = ROCE 

VK = vlastní kapitál 

ROE = rentabilita vlastního kapitálu 

ČZ = čistý zisk 

RN = rentabilita nákladů 

ROS = rentabilita trţeb 

T = trţby celkem 

OA = oběţná aktiva 

KZ = krátkodobé závazky 

DOZ = doba obratu zásob 

DOP = doba obratu pohledávek 

DOZáv = doba obratu závazků 

UHA = účetní hodnota akcie 

EPS = čistý zisk na akcii 

CF = cash flow 

CA = celková aktiva 

CZ = cizí zdroje 

spol. s.r.o. = společnost s ručením omezeným 

tj. = to jest 

tzn. = to znamená 

HK = horní kvartil 

ME = medián 

DK = dolní kvartil 

tis. = tisíc 


