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ÚVOD

Současné  prostředí  celosvětové  krize,  která  začala  na  konci  roku  2007  pádem

velkých investičních bank klade na podnikatelské subjekty více nároků než kdykoliv v minu-

losti. Ačkoliv jsme byli v letech 2008 až 2009 ujišťováni, že globální ekonomická krize světu

nehrozí, že není proč se obávat, v roce 2010 dokonce převládal názor, že je globální krize

zažehnána.  Dnes  však  můžeme  s určitostí  konstatovat,  že  se  v současnosti  nacházíme

uprostřed největšího finančního krachu od dob Velké hospodářské krize v roce 1929. Celé

ekonomiky vyspělých států světa se nachází v hlubokém deficitu,  dokonce se setkáváme

s hrozbou bankrotů jednotlivých zemí – viz např. Řecko či Island. Krize jednoho státu pře-

chází v krizi mezinárodního charakteru.

Podle dlouhodobých makroekonomických odhadů nastává tzv. druhá vlna krize, která

již započala v druhé polovině roku 2011. Tato krize může mít dalekosáhlejší důsledky než

první vlna krize z roku 2007, protože většina ekonomik se ještě nevzpamatovala z následků

krize předcházející, ekonomiky jsou ve stádiu stagnace a tím pádem nejsou schopny čelit

dalším výkyvům na finančních trzích. Situace jednotlivých podniků se příchodem této druhé

vlny krize výrazně změnila. V důsledku globálních změn musejí podniky přizpůsobit způsob

řízení novým podmínkám a také se připravit na případná rizika, která tyto změny vyvolávají a

doprovázejí.  

Manažeři podniků jsou postaveni před protichůdné požadavky. Musejí dosahovat am-

biciózních růstových cílů, ale současně udržet nízkou nákladovost firemních procesů. V tom-

to tvrdém konkurenční prostředí je kladen důraz na prvotřídní kvalitu služeb a výrobků, ale

zároveň je nutno při neustálém snižování cen čelit propadům na straně poptávky.

Pro úspěch každého podniku, ať už se jedná o drobného živnostníka či velké nadná-

rodní  korporace,  je  nezbytné nepřetržitě  a  důsledně analyzovat  veškeré firemní  procesy

s důrazem na správné diagnostikování zjištěných odchylek. Teprve potom je možno přikročit

k nápravě nedostatků,  které  napomohou  firmě  čelit  konkurenci  a  vyrovnat  se  s nastalou

situací globálního trhu.

Firemních procesů je velké množství a jsou různorodé. Diagnostikování všech nemu-

sí být relevantní pro každého podnikatele. Pro všechny formy podnikání je ale nezbytné dia-

gnostikovat hlavní firemní proces - finance, od kterého se odvíjí další rozvoj podniku.

Ke správné diagnostice je potřebné zpracovat různé druhy finančních analýz tak, aby

pomocí jejich kombinací a specifických postupů a metod bylo možno zajistit podklady pro
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komplexní posouzení současné ekonomické situace podniku a tím získat správný nástroj pro

budoucí řízení společnosti a strategické rozhodování.

Jako podklad každé finanční analýzy podniku jsou brána účetní data. Ta musí být

dále zpracovávána, tj. přeskupována a doplňována různými finančními i nefinančními indiká-

tory tak, aby je bylo možno použít ke konečnému hodnocení. Pomocí finanční analýzy je

možno získat přehled o silných stránkách podniku, ale zároveň pomáhá tato analýza odhalit

případné  nedostatky  nejen  ve  finančním  hospodaření,  ale  mnohdy  v celkovém  vedení

společnosti. Finanční analýza tedy vede k důležitým podnikovým rozhodnutím, které mají zá-

sadní vliv na celkovou situaci v podniku, pomáhají při tvorbě koncepce rozvoje podniku, vol-

bě strategie až po samotnou realizaci  plánování finančních toků v různých časových ho-

rizontech. Vnitřní finanční analýza je jednou z činností controllingu jakéhokoliv podniku. Aby

měla analýza vypovídací charakter, je nezbytné klást důraz na všechny i zdánlivě bezvý-

znamné zjištěné momenty, které ve svém důsledku mnohdy znamenají klíč ke správnému

hodnocení a tím pádem i rozhodnutí. 

Jak již je výše uvedeno, základním zdrojem informací pro diagnostikování finančního

zdraví podniku jsou účetní výkazy. Jejich detailním rozborem a správným pochopením vzá-

jemných  souvislostí  a  vazeb  je  umožněno  predikování  budoucího  vývojového  trendu

společnosti. 

Před vlastním zahájením stanovení diagnózy je nezbytné nejprve prostudovat  od-

bornou literaturu v oboru finanční analýzy a diagnostikování finanční situace podniku a stra-

tegického rozhodování a seznámit  se s daty,  která chceme analyzovat.  Vlastní diagnóza

bude stanovena na základě výsledků z předem stanovených a  vybraných analýz,  jejichž

podkladem jsou  skutečná  data  této  společnosti za  posledních  pět  let,  která  budou dále

upřesněna osobním dotazováním u vedení společnosti.  Údaje budou zpracovány pomocí

různých ekonomických ukazatelů.

Z toho důvodu je práce rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je věnována popisu charakteristik ukazatelů, které se používají při di-

agnostikování finančního zdraví společnosti a úloze finančních ukazatelů v celém procesu di-

agnostiky. Také jsou zmíněni uživatelé finančních analýz, nejvíce používané metody finanční

analýzy  a informační  zdroje,  potřebné  pro  hodnocení  celkového  finančního  zdraví

společnosti. 

V praktické části je vlastní cíl diplomové práce, a to provedení finančně diagnostické-

ho rozboru firmy NAUPO s.r.o. pomocí vybraných metod s použitím konkrétních skutečných

dat  a  ostatních  doplňujících  informací  této  společnosti  a  odhalení  symptomů případných

nemocí, kterými firma trpí a následně navržení  postupů pro zlepšení stávající situace.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Podniková diagnostika – vymezení základních pojmů 

Podniková diagnostika1 je obecně definována jako nauka o rozpoznávání, stanovení

či určení skutečností, které se týkají úrovně zdraví podniku. Je řeckého původu, jehož kořen

„gnósis“ je možno přeložit jako poznání. Přidáním předpony dia, znamenající skrz, napříč, se

dostane výraz, který vyjadřuje stav či výsledek, který vychází ze správného posouzení ce-

lého  spektra  podnikových  informací  na  základě  mapování  a  analyzování  různých podni-

kových aktivit. Zabývá se, tak jako lékař ve zdravotnictví, stanovením skutečnosti, zda je fir-

ma zdravá či zda má v určitém směru nějaké nedostatky, které je nutno odstranit či napravit

tak, aby nemohlo dojít k „napadení“ dalších, prozatím zdravých částí podnikového organis-

mu. 

Z výše uvedeného je patrno, že podniková diagnostika je velice rozsáhlé téma. A tak

jako doktor při stanovování konkrétní diagnózy pacienta si musí podle určitých symptomů vy-

brat, jaké prostředky či jakým vyšetřením musí pacienta podrobit, aby mohl potvrdit či vylou-

čit určitou nemoc, tak je nutno i při podnikové diagnostice určit konkrétní část zkoumaných

složek podniku, vybrat metody, techniky a nástroje pro zjištění potřebných důkazů pro svoje

predikce.

1.1 Definice finančního zdraví  

V dnešní době globalizace dochází k růstu ekonomické integrace, jejíž hlavní hnací

silou liberalizace mezinárodního obchodu a s tím spojený pohyb finančního kapitálu, stále

rychlejší technický a technologický vývoj a rozvoj informační společnosti. Technický pokrok

stimuluje mezinárodní  obchod a globální  obchodní síť  umožňuje efektivnější  šíření tech-

nického pokroku. Zároveň s tím dochází k deregulacím ze strany států, což přispívá k od-

straňování obchodních bariér, bohužel často na úkor ochrany životního prostředí či výběru

daní.  Vysoká mobilita  kapitálu  v sobě nese potřebu rychle a efektivně vyhodnocovat  fi-

nanční  situaci  firem,  které  obchodují  na  globálním  trhu.  V  tomto  turbulentním  prostředí

musejí firmy nutně aplikovat moderní metody finančního řízení, které napomáhají k udržení

konkurenceschopnosti při zachování dobré finanční kondice.

1 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO. Podniková diagnostika. 1. vydání. Ostrava: Tandem.1998. 343
stran. ISBN 80-902167-4-9.  
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Finanční zdraví podniku je tedy možno definovat jako „jedno ze syntetických kriterií zvláštní-

ho významu, a to jako průnik podnikem dosažené rentability a likvidity“2

                   Finanční zdraví = rentabilita (zisk) + likvidita (CF)                              (1.1)

Finančně zdravý podnik je podle anglosaské literatury takový podnik, který má uspokojivou

finanční situaci, což ve své podstatě znamená, že musí být schopen nejen v současnosti, ale

především do budoucna dosahovat určité míry zhodnocení vloženého kapitálu, jejíž výše

(rentabilita) je úměrná výši rizika v daném oboru podnikání. Tato rentabilita se následně odrá-

ží v tržní ceně akcií, které jsou volně obchodovatelné na burze. Spolu s rentabilitou je dalším

důležitým znakem finančního zdraví likvidita, což ve své podstatě znamená schopnost podni-

katelského subjektu dostát svým finančním závazkům. Neméně důležitým znakem finanční-

ho  zdraví  podniku  je  zadluženost  a  celková  efektivita  hospodaření  se  svěřenými  aktivy

podniku, vyjádřená ukazatelem aktivity.

Valach definuje finančně zdravý podnik takto: „Za finančně zdravý podnik je možné

považovat takový podnik, který je v danou chvíli perspektivně schopen naplňovat smysl své

existence.“3

Pro strategické finanční  řízení  podniku  se k  identifikaci  finančního zdraví  používá

řada metod, které ve svém základním principu vycházejí z finančních analýz, zvláště z jejich

hodnocení a porovnávání s primárními údaji. Je ale nutno si uvědomit, že finanční vývoj fir-

my nelze předvídat jen na základě zjištěných průměrných hodnot, ale je třeba zkoumat i vari-

abilitu  hodnot  vypočtených ukazatelů.  Čím více bude zkoumaný soubor variabilní,  tím je

možno očekávat horší a komplikovanější finanční vývoj. 

1.2 Podstata, význam a cíl finanční analýzy

Podstata finanční analýzy

Základem každé finanční analýzy jsou primární data, která získáme z účetnictví. Ta

jsou dále zpracovávána a doplňována dalšími finančními i nefinančními indikátory (výroční

zprávy, vnitropodnikové informace, různé prognózy a statistiky, burzovní informace, zprávy o

2 Cit dle: KALOUDA, František. Základy firemních financí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
200. ISBN 80-210-4106-4. str. 140. 

3 Cit  dle:  VALACH,  Josef  a  kol.  Finanční  řízení  podniku.  2.  aktualizované  vydání.  Praha:
EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-21-1. str. 91. 
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vývoji  měnových  relací,  změny  úrokové  míry,  krizová  situace,  chování  konkurence,

spokojenost uvnitř podniku – vnitřní stabilita, spokojenost zákazníků, vývoj sazeb daně z pří-

jmů, vývoj cen výrobků a služeb, vývoj nákladů podniku, struktura podnikového majetku). Po-

tom teprve mohou být použita ke konečnému rozboru a hodnocení.

„Účetní  informace  umožňují  komplexně  propojit  měření  tzv.  finanční  pozice,  vý-

konnosti a změny ve finanční pozici. Pomocí účetních informací je možno hodnotit schopnost

podniku vytvářet peníze, časové rozložení této schopnosti, a tak i posoudit míru rizik do bu-

doucnosti.“4

Podstatou finanční analýzy je vytvoření komplexních podkladů pro finanční roz-

hodování na všech stupních řízení podniku. Velkou měrou jsou takto získaná data využívána

pro hodnocení řídících orgánů společnosti, protože odráží důsledky jejich předchozích roz-

hodnutí.

Význam finanční analýzy

Finanční  analýza  si  za  dobu  své  existence vyvinula  rozsáhlou  soustavu  standar-

dizovaných metod, pomocí kterých porovnává různé ekonomické údaje za určité stanovené

období  (zpravidla  rok)  navzájem mezi  sebou.  Výsledkem celého  procesu  analyzování  a

srovnávání je ucelený obraz o ekonomické situaci v podniku. Protože se jedná o technickou

analýzu,  zpracovává  ekonomická data  kvantitativně,  a  to  za  použití  matematických,  sta-

tistických a dalších algoritmizovaných metod. Výsledky jsou pak posuzovány kvalitativně =

ekonomicky. Tím se vytváří informace pro následné rozhodování. Velmi důležitá a nezbytná

je  i  zpětná vazba  –  porovnání  dosažených  výsledků hospodaření  s  plánovanými  (predi-

kovanými) cíli podniku. Právě díky těmto algoritmizovaným metodám a postupům, které jsou

jedny z nejlevnějších a ve své podstatě patří k těm jednodušším, je tato technická analýza ši-

roce využitelná při finančním posuzování firmy. Má relativně vysokou vypovídající schopnost.

Její význam spočívá v tom, že je snadno dostupná, což vede k tomu, že se stává hlavním a

nejrozšířenějším nástrojem finančního řízení podnikatelských subjektů.

Cíl finanční analýzy5

Cílem finanční analýzy je zjistit dosavadní finanční vývoj podniku s možností predi-

kovat vývoj budoucí a dále dát podklady k další hlubší analýze celkového hodnocení finanční

4 Cit dle: FIBÍROVÁ, Jana. ŠOLJAKOVÁ, Libuše. WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské 
účetnictví. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007. 432 stran. ISBN 978-80-7357-299-0. kap. 1. str. 14. 

5 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza. 3. vydání. Brno: Sting, 2008. 77 stran. ISBN 978-80-86342-
76-4. str. 6-7. 
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úrovně podniku. Pomocí finančních analýz je možno odhalit slabé stránky v řízení podniku,

které jsou zdrojem problémů nebo by mohly v budoucnu k nim vést, vytipovat silné stránky,

jejichž využití by pomohlo firmě vyniknout před konkurencí, ale především nalézt a vybrat

nejvhodnější  variantu  předpokládaného  budoucího  vývoje  včetně  návrhů  pro  finanční

plánování a strategické rozhodování. Hlavním cílem finanční analýzy je vytvořit základní pod-

mínky pro stanovení diagnózy finančního zdraví podniku.

Podle Kovanicové lze základní úkoly finanční analýzy shrnout takto:

„1.     zhodnotit,  zda  a jak  bylo  hlavního  cíle  (či  cílů)  v jednotlivých  obdobích  i v delší

časové  řadě dosaženo,

2. posoudit výkony podniku z hlediska výsledků ekonomicky srovnatelných podniků,

3. vysvětlit, které příčiny bránily dosažení lepších výsledků a které faktory napomáhaly 

úspěchům,

4. navrhnout zásahy finančního řízení potřebné pro optimalizaci současného  využívání 

finančních zdrojů,

5. stanovit meze udržitelného rozvoje podniku,

6. připravit výchozí údaje pro finanční plány budoucího období.“6

1.3 Uživatelé finanční analýzy

Finanční analýza má široký okruh uživatelů, jako jsou např. Investoři, banky, stát,

manažeři, zaměstnanci apod. Každá tato skupina se zajímá o informace z finanční analýzy

ze svých specifických důvodů, jak uvádí např. Kislingerová7. Uživatelů výstupů je tedy nepře-

berné množství, každá „zájmová skupina“  se snaží maximálně  efektivně využít výsledky

těchto analýz ke splnění svých cílů.

Pro manažery jsou výsledky finanční analýzy důležitým podkladem pro další strate-

gické finanční plánování (např. struktury a výši majetku, zdrojů jejich krytí) a rozhodování

(např. o alokaci peněžních prostředků) včetně řízení lidských zdrojů. Jako obraz jejich vlastní

úspěšnosti slouží výše dosahovaného zisku.

Vlastníci čili investoři mají zájem o co nejvyšší zhodnocení vložených prostředků do

firmy. Z jejich pohledu jsou nejdůležitějšími ukazateli zisk, kapitálové výnosy (výnosnost ak-

cií) a tržní ukazatele. Do této skupiny je nutno zařadit i případné budoucí vlastníky či potenci-

6 Cit dle: KOVANICOVÁ, Dana a kol. Finanční účetnictví – světový koncept. 4. aktualizované vy-
dání. Praha: Polygon, 2003. 536 stran. ISBN 80-7273-090-8. kap. 18. str. 417.

7 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. BECK, 2010. 796 stran.
ISBN 978-80-7400-194-9 str. 40 - 41
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onální  investory  (noví  akcionáři  v  případě  akciových  společností  nebo  tiší  společníci  ve

společnostech s ručením omezeným).   

Mimo těchto přímých a de facto nejvíce zainteresovaných skupin, které se  řadí do in-

terních zájemců, jsou další skupiny tzv. externích zájemců, kteří si z veřejně dostupných dat

firmy vytváření svoje analýzy a predikce budoucího vývoje firmy. Jedná se zejména o ob-

chodní partnery, finanční instituce a ostatní věřitele. Z jejich pohledu jsou nejvíce vyžadovány

rozbory solventnosti, likvidity, zadluženosti a celkové stability firmy.

Finanční instituce tvoří významnou skupinu podnikových investorů. Informace o cel-

kovém finančním postavení firmy jsou pro ně podkladem pro rozhodnutí nejen o výši úvěru,

ale i o výši úrokových sazeb z úvěrů, které banka firmě poskytuje či poskytne v budoucnu.

Vyžadují proto co nejvíce informací o současném i plánovaném budoucím finančním stavu

potenciálního dlužníka. Podle výsledku finančních analýz, které banka zkoumá z vícero úhlů,

začlení  podnik  do  určité  skupiny,  respektive  vrstvy  zákazníků  s předem  stanovenou

„bonitou“.  Často zahrnují  do úvěrových smluv klauzule,  kterými vážou stabilitu úvěrových

podmínek na splnění vybraných finančních ukazatelů. Co se týká držitelů dluhopisů, z  jejich

zorného úhlu pohledu je nejvíce zajímá likvidita, finanční stabilita a schopnost podniku splá-

cet cenné papíry včas a ve stanovené výši.

Obchodní partneři  – dodavatelé se nejvíce zajímají o stabilitu firmy, protože je pro

ně známkou serióznosti a předpokladem dlouhodobé spolupráce. Z celého spektra odběrate-

lů si na základě zjištěných informací o finanční situaci jednotlivých firem vybírají jako nej-

vhodnější partnery nejsolventnější odběratele.

Také odběratelé bedlivě sledují, zda se podnik nedostává do finančních obtíží, které by moh-

ly ohrozit v podstatné míře včasnost a kvalitu dodávek.

Konkurence  je nejnáročnějším uživatelem finanční analýzy, protože se zajímá prak-

ticky o vše. Porovnávají zejména velikost tržeb, ziskovou marži, rentabilitu, solventnost, výši

a dobu obratu zásob. Získané informace používají pro potřeby srovnávání s vlastními vý-

sledky. Důkladným rozborem finanční situace konkurenčních podniků si pro sebe stanovují

kritéria pro lepší udržení se na trhu. Z tohoto důvodu i v současnosti přetrvává v mnoha fir-

mách oprávněný odpor pro zveřejňování výsledků hospodaření, přestože jim to ukládá zá-

kon.

Do  ostatních uživatelů finančních analýz se zahrnují jak státní instituce, tak i vlastní za-

městnanci podniku, daňoví poradci a auditoři, analytici, burzovní makléři a ostatní veřejnost.

Zaměstnanci mají  přirozený  zájem  na  finančním  a  hospodářském  stavu  svého

podniku, protože stabilita firmy je pro ně velice důležitá, neboť jedině prosperující firma jim
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může zajistit z velké pravděpodobnosti dlouhodobé zachování pracovních míst, které je spo-

jeno se sociálními jistotami. 

Státní instituce dávají přednost hledisku ziskovosti jednak z důvodu kontroly plnění

daňových povinností, ale především z důvodu naplnění státní pokladny, což je spojeno s for-

mulací hospodářské politiky a potažmo i prosperity státu. Využívají informací v oblasti kont-

roly podniků čerpajících dotace, podniků s majetkovou účastí státu, nebo účastnících se ve-

řejných soutěžích. 

Pro daňové poradce a auditory nejsou výsledky finančních analýz až tak podstatné z

pohledu jejich práce (pokud si odmyslíme, že jsou zároveň dodavatelé služeb a mají zájem

na tom, aby dostali za svoji práci zaplaceno), protože výsledky finančních analýz používají

pouze pro identifikaci nedostatků a stanovení postupů k odstranění zjištěných závad.

1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu

„Informace  o finanční  pozici  jsou  především  uváděny  v rozvaze.  Informace  o vý-

konnosti  jsou obsaženy zejména ve výsledovce.  Informace o změnách ve finanční  pozici

jsou předmětem samostatného výkazu.““8

Pokud provádíme základní diagnostiku financí podniku pomocí finanční analýzy, mu-

síme brát podklady z vícero druhů výkazů a dále z doplňujících údajů, které jsou obsaženy v

příloze k účetní závěrce. Použití samostatných výkazů jednotlivě nemá žádnou vypovídací

schopnost, protože jeden výkaz sám o sobě neposkytne veškeré potřebné informace pro

konkrétní analýzu a případné rozhodnutí pouze na základě těchto dat by nebylo relevantní.

Jako příklad je možno říci, že výkaz zisků a ztrát nám samostatně nezajistí úplný obraz o vý-

konnosti. K tomu potřebujeme přidat data z rozvahy a výkazu o peněžních tocích (cash flow).

Jak je již výše uvedeno, zdrojů informací je vícero a dělí se na interní a externí. Z in-

terních jsou nejvýznamnějším zdrojem informací pro finanční analýzu účetní data, která jsou

obsažena jednak v:

! povinných výkazech, stanovených zákonem, kterými jsou rozvaha neboli bilance a

výkaz zisků a ztrát (výsledovka),

! nepovinných výkazech, kterými jsou výkaz cash flow a výkaz o změně vlastního kapi-

tálu.

Dalšími zdroji interních informací jsou:9

! účetní závěrka,

8 Cit dle:  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS
TM

) 2005 včetně Mezinárodních účet-

ních standardů (IAS
TM

) a interpretací k 1. lednu 2005. Český překlad. London, IASB 2005. (Kon-
cepční rámec – Cíl účetní závěrky). str. 36. 
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! příloha k účetní závěrce,

! výroční zpráva,

! zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,

! údaje z vnitropodnikového účetnictví a controllingu (např. výše a složení zásob, jejich 

pohyb, náklady na logistiku, doba vázanosti zásob – průběžná doba zakázky, apod.),

! ostatní vnitropodnikové zdroje (vnitřní směrnice a nařízení, statistické výkazy, pokyny 

daňových poradců a zprávy auditorů, osobní dotazování pro upřesnění informací,  

struktura podnikového majetku).

Velmi  důležité  podklady  najdeme  po  prostudování  externích  finančních  a nefi-

nančních zdrojů. Jejich znalost ovlivňuje predikci budoucího vývoje finanční situace podniku.

Finančními zdroji jsou výroční zprávy, které jsou ze zákona zveřejňovány ve věstnících, změ-

ny úrokových sazeb a různé statistické ročenky a údaje ministerstev a dalších státních or-

ganizací,  do nefinančních zdrojů řadíme údaje v odborném tisku,  burzovní zpravodajství,

změny v zákonech, odhady analytiků, nezávislá hodnocení a prognózy ekonomických porad-

ců, agentur a firem, změna politické situace jak uvnitř státu (monetární politika), tak i vně

(situace  na  burzách,  průběh  celosvětové  krize),  vědecký  pokrok  a s tím  spojený  nástup

nových technologií zpracování výroby, chování konkurence.

Aby bylo možno s jistotou vytvářet o firmě kategorické závěry, je nutno zajistit infor-

mace z kvalitních a důvěryhodných zdrojů,  aby nedošlo ke zkreslení výsledků pro vlastní

stanovení diagnózy finančního zdraví, protože jedině zdravý podnik (z pohledu financí) je

schopný udržet si určitou stabilní pozici ve stále se měnícím podnikatelském prostředí a má

velkou perspektivu dlouhodobé likvidity a dlouhodobého zhodnocení celkového kapitálu.10

V praxi se však často naráží na problém, kdy se manažeři snaží, pokud jsou finančně

zainteresováni  na výši  zisku,  u již odepsaného majetku takto navýšený zisk nepoužít  na

vlastní reprodukci již odepsaných aktiv, ale využít jej pro zvýšení vlastních bonusů. „Manažeři

jsou tak motivováni nikoli jen maximalizací zisku, ale spíše maximalizací své užitečnosti pro

podnik.“11 Někdy majitelé a nepřímo i investoři usilují o to, aby podnik měl co nejvyšší hodno-

tu na burze cenných papírů. Z toho důvodu využívají různé páky, kterými  tlačí na manage-

ment, aby dělal vše pro to, aby tomu tak bylo. Tím dochází k záměrnému falšování výkazů ve

firmě, aby se zatajila případná platební neschopnost. Je to nejen neetické, ale hraničí to s

9 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza. 3. vydání. Brno: Sting, 2008. 77 stran. ISBN 978-80-86342-
76-4. str. 13. 

10 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. 
Praha: GRADA, 2008, 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str.10 - 20. 

11 Cit dle: KOVANICOVÁ, Dana a kol. Finanční účetnictví – světový koncept. 4. aktualizované vy-
dání. Praha: POLYGON, 2003. 536 stran. ISBN 80-7273-090-8. kap.19. str. 470. 
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podvodem. Firma se díky tomu stává nekonkurenceschopnou a postupem času je odkázána

k neodvratnému zániku.12 Před vlastním provedením analýzy je proto nezbytně potřebné dů-

sledně zkoumat předložené finanční výkazy  z hlediska jejich správnosti a úplnosti.  Dále je

nutno získat co nejvíce dalších interních informací tak, aby bylo možno vybrat nejvhodnější

způsob finanční analýzy.

Ministerstvo financí v zákonu o účetnictví stanovilo jako povinnou přílohu k účetní zá-

věrce pro podniky, účtující v soustavě podvojného účetnictví, sestavit k rozvahovému dni vy-

kazovaného  období  rozvahu  a k poslednímu dni  účetního  období  výkaz  zisků  a ztrát  se

stanovenou závaznou strukturou a přílohu k účetní závěrce. Pokud společnost podléhá po-

vinnosti auditu, je účetní závěrka součástí výroční zprávy společnosti. Pro posuzování a vy-

hodnocování finančních analýz je to velká výhoda, protože je posuzována stejná oblast. Vy-

povídací schopnost je veliká a kvalitnější, protože je možné porovnávat jednotlivé organiza-

ce, podnikající ve stejném nebo podobném oboru, navzájem mezi sebou. Určité komplikace

dává jen pohled na dlouhodobý majetek, jehož způsob odepisování je plně v rukou každé or-

ganizace. Rozbor efektivnosti využívání dlouhodobých hmotných a nehmotných investic ne-

musí být stoprocentně srovnatelný.

1.5 Limity spolehlivosti použití finanční analýzy13

Jsou způsobeny následujícími faktory: 

a) účetní faktory – vycházejí z principu a pojetí účetnictví:

! princip historických cen – nově nakoupený majetek je v účetnictví oceňován v poři-

zovacích  (historických)  cenách,  které  neberou  v  úvahu  inflaci  či  jakékoliv  změny

tržních cen. Účetní hodnota majetku tedy nevypovídá o skutečné hodnotě majetku. 

! účetní závěrka obsahuje data za celý rok – nevypovídá nic o sezónnosti, konjunk-

tuře a ostatních výkyvech během roku. Rozvaha tím pádem nezobrazuje průměrný

stav během roku, pouze stav ke konci účetního období.

! v účetnictví není zachycen vliv nepeněžních faktorů – z vnitřního prostředí podniku

je to kvalita pracovníků, úroveň řízení, podniková kultura; z vnějšího prostředí pak vý-

voj měnových kurzů, úrokových sazeb, legislativní změny.

12 KOVANICOVÁ, Dana a kol. Finanční účetnictví – světový koncept. 4. aktualizované vydání. Praha:
POLYGON, 2003. 536 stran. ISBN 80-7273-090-8. kap. 19. str. 469 - 470. 

13 ČERNÁ, Alena a kol. Finanční analýza. 1. vydání. Bankovní institut. 1997. 293 stran. ISBN neuveden. str.
15.
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b) faktor časové srovnatelnosti – mezi účetními obdobími může docházet k metodickým

změnám způsobu účtování, změnám ve způsobu oceňování aj. Proto je nezbytné důkladně

kontrolovat přílohu k účetní závěrce, kde jsou tyto změny metodiky zachycené.

c)  prostorová  srovnatelnost  (srovnatelnost  mezi  podniky)  – je  podmíněna  oborem

podnikání a dalšími faktory:

! obor podnikání – podniky jsou vzájemně porovnatelné, pokud mají obdobnou struk-

turu a výši vstupů, používají  podobné technologie,  vyrábějí  srovnatelné výrobky a

podobný okruh zákazníků.

! další faktory -– geografická lokalizace vzhledem ke zdrojům, zákazníkům a pracovní

síle, historie lokality, politické faktory – formy řízení hospodářství, legislativa a envi-

ronmentální faktory.

1.6. Základní výkazy, používané pro analýzy

Rozvaha14 zachycuje formou bilance stav hmotného, nehmotného a finančního maje-

tku na straně aktiv a zdrojů jejich financování (krytí) na straně pasiv. Je zde uplatněn tzv. bi-

lanční princip, který spočívá v tom, že  A = P (aktiva se musí rovnat pasivům). Ve svém

principu to znamená, že firma může mít jen tolik majetku, na který má zdroj krytí.

Protože  u majetku  je  potřebné  mít  na  paměti  nejen  vlastnictví,  ale  také  jeho

schopnost rychlé přeměny na peněžní prostředky, je výkaz na straně  aktiv dále členěn na

stálá, oběžná a ostatní aktiva. Stálá aktiva zahrnují dlouhodobý hmotný, nehmotný

a finanční  majetek  (tzv.  finanční  investice),  jehož  upotřebitelnost  i návratnost  ve  formě

peněžního ekvivalentu je poměrně dlouhá a při rychlé potřebě volných finančních prostředků

málo likvidní.

Do oběžných aktiv se řadí zásoby surovin, materiálu, zboží, rozpracované výroby, vý-

robků,  polotovarů,  dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a finanční  majetek (pokladní  ho-

tovost  a peněžní  prostředky  na  běžném  účtu,  ceniny).  Z hlediska  upotřebitelnosti  a ná-

vratnosti jsou tato oběžná aktiva nejlikvidnější složkou, proto jsou součástí hodnocení likvidi-

ty firmy.

14 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. 
Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 22 – 27.
HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str.  22 – 31.
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Ostatní aktiva v sobě zahrnují zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích ob-

dobí, příjmů příštích období a dohadné položky aktivní. Protože ve svém podílu na celkové

výši aktiv vyjadřují malou část, jejich změny se na chodu společnosti projeví jen nepatrnou

zanedbatelnou měrou.

V účetních  výkazech se  aktiva  zapisují  v brutto  hodnotě,  korekci  a netto  hodnotě.

Brutto hodnota představuje pořizovací nebo jmenovitou hodnotu majetku, korekce vyjadřují

hodnotové snížení majetku o oprávky (součet odpisů) a opravné položky k majetku.  Netto

hodnota, se kterou se převážně pracuje v analýzách, je rozdílem mezi brutto hodnotou a ko-

rekcí.

Pasiva jako zdroje krytí aktiv jsou rozdělena podle toho, zda se jedná o zdroje vlastní,

cizí nebo ostatní pasiva. Na rozdíl od aktiv jsou vždy uváděna v jednom sloupci bez korekcí.

Vlastní zdroje představují základní kapitál, který je tvořen peněžním či nepeněžním

vkladem vlastníků do společnosti nejen při jejím vzniku, kapitálovými fondy a fondy ze zisku,

které se vytváří a dále doplňuji rozdělením již jednou vytvořeného a zdaněného zisku podle

rozhodnutí valné hromady. Minimální výši fondu ze zisku stanovuje zákon. Výsledek hospo-

daření minulých let a výsledek hospodaření běžného období jsou posledními vlastními zdroji.

Již  jejich  název  napovídá,  čím  jsou  tvořeny.  Vždy  se  jedná  o výsledek  hospodaření  po

zdanění, kterým může být jak zisk, tak i ztráta.

Cizí zdroje, neboli cizí kapitál představují ve své podstatě dluh společnosti, který musí

v budoucnu zaplatit. Tvoří jej rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a fi-

nanční výpomoci. Rezervy 15 se tvoří na opravy dlouhodobého majetku, dále jako bankovní

rezervy, rezervy v pojišťovnictví a ostatní rezervy stanovené zákonem, které mají sloužit ke

krytí výdajů z dlouhodobě existujících rizik. V praxi se tvoří rezervy účetní (daňově neúčinné)

a rezervy  zákonné  (daňově  účinné).  Výše  zákonných  rezerv  je  upravena  zákonem  č.

593/1992  Sb.,  o rezervách  pro  zjištění  základu  daně.  Od  roku  2009 musí  být  finanční

prostředky ve výši takto vytvořených rezerv vedeny po dobu minimálně 1 roku na zvláštním

účtu.

Dlouhodobé a krátkodobé závazky jsou finanční prostředky, které poskytly firmě fy-

zické  nebo  právnické  osoby  zpravidla  formou  dodání  majetkových  hodnot  ve  fyzických

jednotkách či poskytnutí služby a nebyly k datu sestavení výkazu uhrazeny – budou hrazeny

až v následujících účetních období.

Bankovní úvěry a výpomoci představují zůstatek nesplacených finančních prostředků

k rozvahovému dni, které si firma půjčila pro svoji podnikatelskou činnost od bankovních i ne-

bankovních institucí.

15 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 28.
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Ostatní pasiva  zahrnují časové rozlišení výdajů a výnosů příštích období a dohadné

položky pasivní. Tak jako na straně aktiv nemají ostatní aktiva velký vliv na chod firmy, tak

i na straně pasiv neovlivňují ostatní pasiva zásadně hospodaření firmy. 

Při  analýze rozvahy se naráží na cenový problém, který spočívá v tom, že se ne-

pracuje se současnými cenami, ale v zásadě s historickými a  tudíž se v analýze neodráží

vliv vnějších faktorů (např. inflace, změna úrokových sazeb), které výrazně mají vliv na ně-

které položky rozvahy. K určení reálné hodnoty musí být v tomto případě použit odhad.16

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)17 podává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hos-

podaření za účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok). Výsledek hospodaření je roz-

dělen podle jeho způsobu dosažení, a to na:

! provozní výsledek hospodaření,

! finanční výsledek hospodaření,

! výsledek hospodaření za běžnou činnost,

! mimořádný výsledek hospodaření,

! výsledek hospodaření před zdaněním,

! výsledek hospodaření za účetní období +/-.

Vzhledem k tomu, že výnosy a náklady s tím spojené nemusejí vždy spadat do stejného ča-

sového období, potýká se analýza výsledovky s tímto problémem. Výsledný zisk z toho dů-

vodu neodráží skutečnou výši, dosaženou hospodařením v daném období.18

Přehled  o peněžních  tocích  (cash  flow)19 představuje  tvorbu  nebo  užití  finančních

prostředků, respektive ukazuje skutečné peněžní toky za určité období. Hodnoty, které jsou

zde uvedené, jsou méně odvislé od způsobu odepisování majetku, nezávislé na systému a

výši časového rozlišení či tvorbě a rozpouštění rezerv a dokonce na inflačním prostředí pří-

slušné ekonomiky, což je pro analytické posuzování výhodou tohoto výkazu. Primárním úče-

lem tohoto výkazu je poskytnout  takové údaje o finančních tocích,  které bychom museli

pracně získávat podrobnou analýzou rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům.

Základní metody sestavení výkazu cash flow:

16 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání.
Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 27, 30.

17 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., 
zákona o účetnictví. dostupné na: http://business.center.cz/business/, [online], 2012, 24. 2. 2012   

18 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. 
Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str.33. 

19 PROKŮPKOVÁ, Danuše. dostupné na: www.dashofer.cz/download/ukazky/cash_flow.doc?
wa=WWW10IX, [online], 2012, 14. 4. 2012
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! přímá metoda – zahrnuje v sobě pouze počáteční stav peněžních prostředků, změny

finančních toků za období (přírůstky a úbytky peněz), konečný zůstatek finančních

prostředků.

! nepřímá metoda – je navíc doplněna o peněžní ekvivalenty; její struktura je závazně

stanovena Ministerstvem financí v členění na provozní, investiční a finanční činnost.20

Vzájemná provázanost základních účetních výkazů

Schéma 1  Provázanost výkazů Cash flow – Rozvaha – Výsledovka

Pramen: vlastní konstrukce na základě informací z RŮČKOVÁ, Petra:  Finanční analýza - metody,  
ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN  
978-80-247-2481-2. str. 37 – 39. 

Z tabulky je  patrná vzájemná provázanost  základních  bilančních výkazů.  Rozvaha

tvoří hlavní osu, výsledovka i cash flow jsou výkazy odvozenými. Výkaz zisků a ztrát před-

stavuje  proces tvorby zisku, který přichází do rozvahy jako +/- vlastních zdrojů, cash flow po-

dává přímé vysvětlení změny peněžních prostředků, které tvoří součást aktiv.

20 Pro podnikatele popisuje výkaz cash flow čl. V přílohy č. 3 opatření Ministerstva financí, kterým se 
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, dostupné na:    www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vy-
hlaska_410_-_Uplne_zneni_s_vyznacenim_zmen.doc, [online], 2012, 15. 4. 2012 
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Schéma 2. Struktura rozvahy ve vazbě na typy rozhodování

Pramen:  KISLINGEROVÁ,  Eva  a  kol.  Manažerské  finance. 2.  přepracované  a  doplněné  vydání.
Praha: C.H. Beck, 2007. 745 stran. ISBN 978-80-7179-903-0. strana 37. upraveno.  

2 Metody finanční analýzy

Pro firmu je žádoucí, aby měla optimální majetkovou strukturu, což ve své podstatě

znamená, že má vyrovnaný podíl vlastního a cizího kapitálu. Ale ne vždy tomu tak je. Z toho

důvodu se používají různé metody finančních analýz, které jsou schopné odhalit nedostatky

ve využívání majetku a finančních prostředků, případně poukázat na skryté rezervy. V nepo-

slední řadě lze s jejich pomocí odhalit chybná rozhodnutí managementu.

Základ veškerých finančních analýz spočívá v získání relevantních dat, vybrání nej-

vhodnějšího způsobu analýzy, jejím bezchybném provedení, a co je nejvíce důležité, aby ná-

sledovala po správné interpretaci získaných výsledků analýzy i zpětná vazba – využití všech

takto získaných informací pro kvalitnější rozhodování.

Odborná literatura nabízí různé metody a přístupy k diagnostikování pomocí finanční

analýzy. Z toho je patrné jejich nepřeberné množství. Níže je uveden stručný přehled z nej-

více v praxi  využívaných metod elementární technické analýzy a vyšších metod finanční

analýzy.
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Schéma 3  Metody finanční analýzy

Pramen:  vlastní  konstrukce  na  základě  informací  z:  KOVANICOVÁ,  Dana  a  Pavel  KOVANIC.  

Poklady skryté v účetnictví  –  Díl  II  – Finanční  analýza účetních výkazů. 4.  aktualizované  

vydání. Praha: Polygon, 1999, 303 stran. ISBN 80-85967-88-X. Str. 21. upraveno a doplněno.

2.1 Metody elementární technické analýzy21

Tyto metody jsou nejvíce rozšířené, protože složité věci jsou popsány jednoduchým

způsobem. Také se snaží o maximální využívání čtyř základních aritmetických operací a pro-

centní počty. Způsob jejich provádění spočívá ve zkoumání časových řad, kde se vyhledávají

21 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. doplněné
vydání, Praha: Computer Press 2001, 220 stran. ISBN 80-7226-562-8, str. 8-10 
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určité příznaky. Podle jejich pravidelnosti a také podložených zkušeností hodnotitele z nich

lze usuzovat o dalším budoucím vývoji ve firmě.     

Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových)

! analýza trendů (horizontální analýzy) se zabývá změnou v čase,

! procentní rozbor (vertikální analýza) se zabývá strukturou jednotlivých položek.

Analýza rozdílových ukazatelů  (fondů finančních prostředků - čistého pracovního kapitálu,

čistých pohotových prostředků, čistého peněžního majetku).

Analýza cash flow (analýza tokových ukazatelů).

Analýza poměrových ukazatelů

! rentability,

! aktivity,

! zadluženosti a finanční struktury,

! likvidity,

! kapitálového trhu,

! provozní činnosti,

! cash flow.

Analýza soustav ukazatelů

! pyramidové rozklady,

! predikční modely.

2.2 Vyšší metody finanční analýzy 

používají složitější matematické postupy a myšlenky včetně vzájemných vazeb mezi

ukazateli. Existují dvě hlavní skupiny těchto metod, a to:

a) Matematickostatistické metody 

! bodové a intervalové odhady ukazatelů (použitelné pro skupinu firem),

! statistické testy odlehlých dat (pro ověření, zda lze krajní hodnoty ukazatelů zahrnout

do zkoumaného souboru),

! empirické  distribuční  funkce  (k orientačnímu  odhadu  pravděpodobnosti  výskytu

jednotlivých hodnot ukazatelů),

! korelační koeficienty (k posouzení stupně závislosti ukazatelů),

! regresní modelování (k charakterizaci vzájemných vztahů mezi ukazateli),

! autoregresní modelování (k prognózování),
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! analýza  rozptylu  (pro  výběr  ukazatele,  které  mají  rozhodující  vliv  na  žádaný

výsledek),

! faktorová analýza (zjednodušení závislosti struktury ukazatelů),

! shluková analýza,

! diskriminační analýza (k posouzení stupně nebezpečí kolapsu firmy),

! robustní matematicko-statistické postupy.

b) a existují i nestatistické metody: 

! fuzzy (neboli matné) množiny,

! alternativní teorie množin,

! expertní systémy,

! gnostická teorie neurčitých dat.

2.1.1  Analýza absolutních ukazatelů

Data z účetních výkazů v absolutní výši lze uvést do souvislostí za pomoci horizontální a ver-

tikální analýzy.

2.1.1.1 Horizontální analýza (někdy též nazývaná analýza trendů)

Použitím  této  metody  jsou  porovnávány  horizontálně  změny  (+/-)  u  jednotlivých

položek (řádků) účetních výkazů v jejich absolutní výši (o kolik jednotek se každá položka

změnila) a  relativní výši (o kolik procent se změnila položka v čase). 

Horizontální analýzou změříme intenzitu změn (absolutních i relativních) jednotlivých položek

výkazů. Z hlediska vypovídacího je potřeba vytvořit dostatečně dlouhou časovou řadu sle-

dovaných období v řádu 5–10 let, aby došlo ke správné interpretaci výsledků a byly elimi-

novány nepřesnosti.

Absolutní změny ukazatele (t) oproti přecházejícímu období vyjádříme takto:

    absolutní změna ukazatele =  ukazatel (t) – ukazatel (t-1)                                         (2.1)

Relativní změny ukazatele (t) oproti předcházejícímu období vyjádříme takto:

    relativní změna ukazatele v % = (ukazatel t – ukazatel (t-1)) • 100/ukazatel (t-1)  (2.2)
         

„Kromě procentní změny lze změnu vyjádřit indexem, a to buď řetězovým, nebo bazickým.

Bazické indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou
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téhož ukazatele ve zvoleném stále stejném období (výchozí báze), které je vzato za základ

pro srovnání.“22

        bazické indexy: It / z = t / z                (2.3)

kde z je ukazatel zvoleného (základního) stejného období23

Při  interpretaci  výsledků získaných horizontální  analýzou je  nutné přihlédnout  i ke

specifických podmínkám okolního prostředí podniku. Závěry z této analýzy by měly zohlednit

např.  změny v daňové soustavě,  změny konkurenčního prostředí,  změny na kapitálovém

trhu, změny cen vstupů nebo také mezinárodní vlivy (politické konflikty, mezinárodní krize,

regionální problémy).24

2.1.1.2 Vertikální analýza (neboli procentní rozbor)

Tato technika zpracování výkazů představuje poměr jednotlivých položek rozvahy či

výsledovky na jejích celkových sumách v jednotlivých letech, tzn. srovnání shora dolů, nikoliv

napříč mezi jednotlivými roky. Tato analýza vzhledem k tomu, že nezávisí na meziroční infla-

ci, umožňuje srovnání jak uvnitř podniku, tak i v rámci geografického prostoru – vzájemné

mezi firemní srovnávání firem o odlišné velikosti. Jako základ  vertikální analýzy výsledovky

se bere zpravidla 100 % tržeb.

Při použití této metody není možno odhalit příčiny změn, analýza tyto změny pouze konsta-

tuje, ale spolu s  použitím horizontální analýzy slouží výsledky k dalšímu hlubšímu rozboru.

2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Použitím této metody jsou zjišťovány rozdíly pouze určitých položek výkazů či celé

skupiny aktiv a pasiv v určitém časovém okamžiku.  V praxi je nejvíce používaným rozdí-

lovým ukazatelem čistý pracovní kapitál (ČPK), který je de facto rozdílem mezi celkovými

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky.

                       ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky                                            (2.4)

nebo ČPK = (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) – stálá aktiva                 (2.5)

22 Cit. dle: HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání, Praha: ASPI, 2008. 208 s. 
ISBN 978-80-7357-392-8, str. 43. 

23 Srovnávání hodnot statistických ukazatelů, dostupné na:
    http://www.hf.tul.cz/upload/files/indexy.pdf, [online], 2010, 6. 3. 2010

24 KOVANICOVÁ, Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účet-
ních výkazů. 4. aktual. Vydání. Praha: Polygon, 1999. 303 stran. ISBN 80-85967-88-X. Str. 37. 
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Rozdíl hodnot ČPK na konci období a ČPK na začátku období udává celkovou změnu ve

výši  čistého  pracovního  kapitálu  za  vybrané  období.  Vyšší  ukazatel  znamená  lepší

schopnost podniku dostát svým závazkům, naproti tomu záporný ukazatel znamená, že má

firma nekrytý dluh. Pro lepší vypovídací schopnost tohoto ukazatele je nutno očistit aktiva o

nedobytné pohledávky a neprodejné zásoby. 

2.1.3 Analýza cash flow (analýza tokových ukazatelů)

Je jednou  z  moderních  metod  finanční  analýzy,  která  je  výhodnější  oproti

předcházejícím z důvodu, že není tak závislá na inflačním prostředí dané ekonomiky. Ve své

podstatě  představuje  reálný  tok  peněz  a  zásob  v  organizaci  v  daném  období  a  navíc

umožňuje jejich sledování ve třech oblastech,  a to v provozní činnosti  (hlavní  výdělečná

činnost), investiční činnosti a finanční činnosti. Způsobem své konstrukce ukazuje a zároveň

poměřuje vnitřní finanční sílu podniku, tj. její schopnost vytvořit vlastní hospodářskou činností

finanční přebytky, které mohou být následně použity k financování existenčně důležitých po-

třeb  –  úhradě závazků,  výplatě  dividend  či  dalšímu rozvoji  firmy formou financování  in-

vestic.25

2.1.3.1 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow26

Úkolem těchto ukazatelů je posoudit finanční situaci a zachytit signály prvotních fi-

nančních potíží podniku. Vyjadřují a poměřují vnitřní finanční sílu firmy. Výhodou použití těch-

to ukazatelů je, že jejich výsledky nejsou ovlivněny inflací, účetními metodami, investičními

cykly či stupněm odepsanosti DHM.

Mezi základními a nejdůležitější ukazatele na bázi Cash Flow (CF) řadíme ukazatele:

rentability tržeb, obratová rentabilita, rentabilita celkového kapitálu, stupeň oddlužení a úro-

kové krytí:

! Rentabilita tržeb představuje finanční výkonnost firmy. Její pokles signalizuje snížení

finančního potenciálu firmy nebo zvýšený objem výnosů.

rentabilita tržeb = CF z provozní činnosti / roční tržby                                    (2.39)

25 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání.
Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 44. 

26 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 83 – 84.
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! Obratová rentabilita27 – představuje finanční efektivitu v podnikovém hospodaření, je

podobná předešlému ukazateli, není ale v takové míře ovlivněna investičními cykly

a stupněm  odepsanosti  DM.  Z  toho  důvodu  má  určité  přednosti  v období  po  in-

vestičních nákupech. Obratem se rozumí příjmy z běžné činnosti firmy.

obratová rentabilita = CF z provozní činností / obrat                                       (2.40)

! Rentabilita celkového kapitálu – pro zjištění rentability celkového kapitálu se vý-

sledný ukazatel poměřuje s průměrnou úrokovou mírou placenou bankám z úvěrů.

Pokud je výsledek vyšší, působí jako nástroj růstu firmy. V opačném případě je to

signál, že firma není schopna vyprodukovat dostatečné množství kapitálu na splácení

svých úvěrů. 

rentabilita celkového kapitálu = CF z provozní činnosti / kapitál                    (2.41)

! Stupeň oddlužení ukazuje na schopnost firmy vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní

finanční  síly.  „V praxi  bývá  tento  ukazatel  interpretován  jako  převrácená  hodnota

doby návratnosti úvěru.“28

stupeň oddlužení = CF z provozní činnosti / cizí kapitál                                  (2.42)

! Úrokové krytí  - udává, kolikrát cash flow z provozní činnosti pokryje placené úroky.

           úrokové krytí = CF z provozní činnosti / placené úroky                                   (2.43)

2.1.4 Analýza poměrových ukazatelů

     Tato metoda je  jednou z  nejvíce  používaných metod,  která hodnotí  úspěšnost  do-

sahovaných podnikových cílů. Její podstatou je poměřit vzájemný vztah dvou absolutních

ukazatelů formou zlomku. K její nevýhodě patří to, že má nízkou schopnost vysvětlovat jevy.

Podle jednotlivých oblastí finanční analýzy dělíme poměrové ukazatele do několika skupin.

Kalouda uvádí pět okruhů ukazatelů jako obvykle definované:29

! rentabilita,

! aktivita – vázanost kapitálu,

! likvidita – platební schopnost,

27 FREIBERG, František.  Cash-flow: řízení likvidity podniku. 3. rozšířené vydání.  Praha: Manage-
ment Press, 1997. 173 stran. ISBN 80-85943-37-9. str. 118.

28 Cit. dle: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2.aktualizované
vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 63.

29 Srov. KALOUDA, František. Základy firemních financí – distanční studijní opora. 1. vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 2006. 171 stran. ISBN 80-210-4106-4. str. 132.
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! zadluženost – struktura finančních zdrojů,

! finanční trh.

Naproti tomu Sedláček uvádí jako obvykle členěné sedm poměrových ukazatelů:30

! ukazatele rentability,

! ukazatele aktivity,

! ukazatele zadluženosti,

! ukazatele likvidity,

! ukazatele tržní hodnoty,

! provozní (výrobní) ukazatele,

! ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.

Z výše uvedeného je patrné, jak velké množství poměrových ukazatelů existuje, vždy však

záleží na okolnostech, k jakému účelu firma analýzu potřebuje a co od ní očekává.

2.1.4.1  Ukazatele rentability (profitability ratios)

vyjadřují „různé formy míry zisku jako všeobecně akceptovaného vrcholového ukaza-

tele efektivnosti podniku,“31 v procentech, tj. změnu mezi dvěma obdobími či hodnotu jednoho

extenzivního ukazatele poměřovaného jiným. Jedním z nejdůležitějších způsobů hodnocení

výnosnosti vloženého kapitálu je zjištění jeho výnosnosti pomocí tohoto ukazatele. Zároveň

je nezbytné hodnotit i likviditu a finanční stabilitu, která velmi úzce souvisí s majetkovou a fi-

nanční strukturou.

Vypovídací schopnost této metody je ovlivňována formou (variantou) zisku, s jakou

vložený kapitál poměřujeme. Nejpoužívanější jsou následující varianty zisku:

EBITDA (Earnings  before  Interest,  Taxes,  Depreciations  and  Amortization)  =  zisk  před

zdaněním, úroky a odpisy majetku

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = zisk před zdaněním a započtením nákladových

úroků (v podmínkách ČR jej představuje provozní výsledek hospodaření)

EBT (Earnings before Taxes) = výsledek hospodaření před zdaněním

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) = zisk z běžné činnosti po zdanění + úrok po zdanění

NOPAT = EBIT • (1-t) + nákladové úroky • (1-t)   t = % sazba daně                     (2.6)

30 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 61-62.

31 VALACH, Josef. a kolektiv. Finanční řízení podniku. 2. vydáni. Praha: EKOPRESS, 1999. dotisk
2001. 324 stran. ISBN 80-86119-21-1. str. 92, 93.
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GOP32 (Gross operating profit) =  zisk z běžné činností před zdaněním (v ČR se běžně

tento termín nepoužívá, je používán v EU u hodnocení příjmů korporací)

GOP = čisté provozní výnosy – celkové výdaje                                                  (2.7)

EAT (Earnings after Taxes) =  výsledek hospodaření za účetní období po zdanění, váže se

k celkové činnosti podniku        EAT = EBT • (1 - t)                  t = % sazba daně             (2.8)

EAC (Earnings Available for  Common Stockholders)  =  čistý zisk k rozdělení akcionářům

vlastnícím kmenové akcie

EAC = EAT – dividendy vyplacené vlastníkům prioritních akcií                       (2.9)

RE (Retained Earnings)33 je čistý zisk, který zůstává podniku po vyplacení dividend všem ak-

cionářům jako interní zdroj k samofinancování rozvoje.

Schéma 4  Rozdělení jednotlivých částí zisku mezi subjekty

Pramen:  vlastní  konstrukce na základě informací  z:  HOLEČKOVÁ,  Jaroslava.  Finanční  analýza  
firmy. 1.vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN 978-80-7357-392-8. str. 59–62. upraveno,
doplněno.

„Rentabilita je ovlivňována různými faktory a velmi často se sleduje rozloženě na

jednotlivé ukazatele, které ji ovlivňují.“34 Je obecně definována jako poměr zisku k vloženému

kapitálu, udává se v procentech a vyjadřuje, kolik zisku vyprodukovala jedna koruna vložené-

ho kapitálu. Pokud použijeme k výpočtu zisk před zdaněním (EBIT), umožní nám výsledek

této analýzy poměřovat se s firmami, které mají rozdílné daňové zatížení (včetně porovnání

se s zahraničními společnostmi), či případné dluhové zatížení.

Základní ukazatele rentability jsou rozlišovány podle toho, v jaké šíři je chápán pojem

kapitál.

32 BLECHOVÁ, Beata. Charakteristika přístupů používaných v EU pro hodnocení efektivního
     daňového zatížení příjmů korporací, dostupné na:
     http://kvf.vse.cz/storage/1215673776_sb_blechovbeata.pdf, [online], 2012, 7. 3. 2012

33 Retained Earnings, Definition of Retained Earnings on Investopedia , dostupné na:
     http://www.investopedia.com/terms/r/retainedearnings.asp, [online], 2012, 10. 3. 2012

34 Cit dle: ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 182
     stran. ISBN 80-251-1124-5. str. 142.
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Výnosnost celkových vložených aktiv ROA (Return on assets) nebo také výnosnost

investovaného kapitálu ROIC (Return on invested capital).35

Ukazatel ROA poměřuje zisk  s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla finan-

cována. Zobrazuje tak souhrnnou efektivitu vloženého kapitálu (jeho reprodukční schopnost).

ROA = EBIT / aktiva                                                                                            (2.10)
nebo

ROA = (EAT + nákladové úroky • (1 – t)) / aktiva         t =  % sazba daně         (2.11)

Při použití EBIT v čitateli se vypočte ukazatel hrubé produkční síly – neboli čistá provozní vý-

konnost podnikového majetku. Pro srovnání v čase či porovnání se zahraničními firmami,

které mají rozdílné daňové a dluhové zatížení, má velký význam a  opodstatněnost použití

druhé varianty výpočtu, kdy v čitateli je uveden čistý zisk a nákladové zdaněné úroky. Z toho

důvodu bývá tento ukazatel považován za klíčové měřítko rentability.

Ukazatelem ROIC (někdy se též uvádí ROI) se hodnotí podnikatelská činnost firmy

(návratnost investic a jejich výnosnost) bez ohledu na strukturu zdrojů, proto je jedním z nej-

důležitějších používaných ukazatelů. 

ROIC (ROI) = EBIT / celkový kapitál                                                                  (2.12)

nebo

ROIC (ROI) = (EAT + nákladové úroky • (1 – t))/celkový kapitál                  (2.13)

    t =  % sazba daně

Pomocí první varianty výpočtu ROIC zjistíme výdělkovou schopnost, respektive pro-

dukční sílu  firmy. Použitím druhé konstrukce vzorce,  stejně jako v případě výpočtu ROA,

dostaneme výsledek, který umožňuje lepší srovnatelnost s podniky s různým podílem cizích

zdrojů. V praxi se používá spíše první způsob výpočtu ROA i ROIC s EBIT v čitateli, protože

nebere v úvahu úroky. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on equity)36

Ukazatel ROE oproti ukazateli ROA či ROI vyjadřuje ve své podstatě zhodnocení (ná-

vratnost) vložených prostředků vlastníků či akcionářů. Vlastníci i akcionáři výsledek poměřují

s výnosy z ostatních investic. Takto vložené prostředky jsou vždy spojeny s větším rizikem,

proto vlastníci a akcionáři zpravidla požadují vyšší výnosnost.

ROE = EAT / vlastní kapitál                                                                                (2.14)

35 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 62-63.

36 HOLEČKOVA, Jaroslala.  Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 68.
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Vzhledem k tomu, že jde v podstatě o ukazatel výnosnosti pro vlastníky, je v čitateli uváděn

zisk po zdanění (EAT).

Pokud je potřeba posoudit, zda zadluženost příznivě či negativně ovlivňuje rentabilitu vlastní-

ho  kapitálu, tak se použije tzv. ziskový účinek finanční páky :

     ROE = ((Zisk + daň) / (zisk + daň + úroky)) • (aktiva / vlastní kapitál)                    (2.15)

Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE (Return on capital employed)37

Vyjadřuje  schopnost  firmy  odměnit  všechny,  kdo  jí  poskytli  finanční  prostředky.

Ukazuje  celkovou  výkonnost,  tj.  efektivitu  hospodaření  společnosti  –  výdělek  vlastníků

(včetně  akcionářů)  a věřitelů  z  jimi  investovaného  kapitálu.  Používá  se  k  prostorovému

hodnocení firem (monopolních veřejně prospěšných společností), výše ukazatele má napo-

moci přilákat nové investory. 

ROCE = EBIT / (VK + dlouhodobé závazky)                                                     (2.16)
nebo

ROCE = (EAT + nákladové úroky (1–t)) / (VK + dlouhodobé závazky)            (2.17)
         t = % sazba daně

Při použití druhé konstrukce vzorce ukazatele se uvádějí jen věřitelské úroky z dlouhodobě

splatných závazků.

Rentabilita tržeb nebo také odbytová rentabilita ROS (Return on sales)38

Význam tohoto ukazatele spočívá především v tom, že ukazuje na celkovou finanční

výkonnost firmy, tzn. kolik korun čistého zisku nebo ztráty je firma schopna vyprodukovat

z 1 Kč tržeb (výnosů) prodejem vlastních výrobků a služeb či prodejem zboží. Pokud klesá

hodnota ukazatele, může to znamenat, že došlo ke zvýšení objemu výnosů (nikoliv však pří-

jmů) nebo snížení vnitřního finančního potenciálu firmy. Pokud firma nedosahuje příznivých

výsledků delší dobu, signalizuje to problémy i v ostatních oblastech.

ROS = EBIT / tržby                                                                                              (2.18)

nebo někdy také v modifikaci ziskové marže PMOS (Profit Margin on Sales)

ROS (PMOS) = EAT / tržby                                                                                  (2.19)

Výše ziskové marže se liší  mezi  jednotlivými  podniky,  protože je  závislá  jak  na vnějším

a vnitřním prostředí firmy, tak i a na odvětví podnikání. Ukazatel může být dále modifikován

na provozní rentabilitu tržeb, provozní ziskové rozpětí, apod.

Pokud  je ukazatel nákladovosti menší než 1, ukazuje to na ziskovost firmy.

37 RŮČKOVA, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované
      vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 53.

38 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 70-71.
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Rentabilita nákladů ROC (Return on costs)39

Ukazatel  rentability nákladů udává, kolik korun ze zisku či ztráty připadá na jednu

korunu nákladu. Používá se též jako doplňkový ukazatel k ziskové marži. Každá firma po-

třebuje sledovat  rentabilitu nákladů,  protože ne vždy ji  může zvýšit  formou navýšení ko-

nečných cen pro spotřebitele. Proto se musí při posuzování tohoto ukazatele brát v úvahu

i cenová politika a obchodní strategie firmy.

Konstrukce vzorce rentability nákladů má vícero způsobů.

ROC = 1 – ROS  = 1 – (zisk / tržby)                                                                     (2.20)

nebo

ROC = HV +/-  / celkové náklady                                                                         (2.21)

V první definici vzorečku ukazatele jsou definovány náklady jako odhad z rozdílu zisku a tr-

žeb. V druhém zase jako poměr čistého výsledku hospodaření s celkovými náklady.

S rentabilitou nákladů úzce souvisí i nákladovost, proto je nutné i tuto posuzovat.

         nákladovost = celkové náklady / tržby                                                                 (2.22)

2.1.4.2  Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)40

Ukazatele aktivity tvoří obraz schopnosti podniku racionálně využívat aktiv,  tzn. „měří

se  efektivnost  podnikatelské  činnosti  a využití  zdrojů  podle  rychlosti  obratu  vybraných

položek rozvahy.“41 Sleduje se jimi rychlost obratu a doba obratu aktiv,  tj.  vázanost aktiv.

Rychlost obratu aktiv vyjadřuje, kolikrát tržby (výnosy) převyšují určitou konkrétní položku ak-

tiv. Doba obratu aktiv vyjadřuje počet dní, za kterou se uskuteční jeden obrat.

! Obrátkovost celkových aktiv udává, kolikrát za rok se ve firmě obrátí celková ak

tiva. Struktura majetku včetně intenzity jeho využívání ve velké míře ovlivňuje hodno

tu ukazatele. Jeho minimální výše by měla být 1 a více.

Obrat aktiv = tržby (výnosy) / celková aktiva                                                   (2.23)

39 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. doplněné
vydání, Praha: Computer Press 2001, 220 stran. ISBN 80-7226-562-8, str. 65

40 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 81-87.

41 Cit dle: KOVANICOVÁ, Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví, Díl 2, Finanční ana-
lýza účetních výkazů. 4. aktualizované vydání. Praha: Polygon, 1999. 303 stran. ISBN 80-85967-
88-X. Str. 62.
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! Obrátkovost  dlouhodobého  majetku (DM)  –  tento  ukazatel  měří  produkčnost  

dlouhodobého majetku. Výše hodnoty ukazatele je dána v první řadě výkonností a  

dále intenzitou využívání dlouhodobého majetku. Vyjadřuje množství tržeb, kterého je

schopna vyprodukovat 1 Kč DM. Významným faktorem, který má vliv na výši hodnoty 

ukazatele, je míra opotřebení  daného majetku.

           Obrat dlouhodobého hmotného majetku = tržby (výnosy) / DHM v ZC          (2.24)

ZC = zůstatková cena DHM

! Obrátkovost zásob měří rychlost přeměny zásob do prodejů. Vysoká hodnota obrát

ky může indikovat nízkou hladinu zásob, nízká hodnota obrátky naopak nadměrné 

zásoby. Nízká hladina zásob je pozitivní jen v tom případě, pokud není ohrožena vý

roba a prodej.

Obrat zásob = tržby (výnosy) / průměrné zásoby                                             (2.25)

     

! Aby nedošlo k nadhodnocení obrátky z důvodu, že zásoby jsou evidovány v pořizova 

cích cenách, tak se někdy u konstrukce vzorce pro výpočet obratu zásob dosazují do 

čitatele náklady na prodané zboží.

! Vázanost  aktiv se  používá  k  měření  intenzity  využití  aktiv,  ke  zjištění  jejich  pro

dukčnosti. Má velkou vypovídací schopnost o relativní výkonnosti firmy, protože kaž

dá firma využívá stálých aktiv k dosažení vyšších tržeb. Nižší hodnota ukazatele  

představuje expanzi firmy  bez nutnosti navyšování finančních zdrojů.

vázanost celkových aktiv = aktiva / roční tržby                                                (2.26)

! Relativní vázanost stálých aktiv42 - podobá se předchozímu vzorci, pouze je do čita

tele dosazena zůstatková hodnota stálých aktiv. Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje 

v návaznosti na odepsanost majetku.

! Doba obratu zásob určuje počet dní, které uplynou od doby pořízení zásob až do 

doby jejich spotřeby či prodej (tj. počet dní, po něž jsou zásoby vázány v podnikání).

Doba obratu zásob = průměrná zásoba / denní spotřeba                                (2.27)

! Doba obratu (splatnosti) pohledávek ukazuje nejen na platební morálku odběratelů

z pohledu dodavatele,  ale především na to, jak důsledně se firma stará o inkaso  

42 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 66.
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svých pohledávek, protože od doby poskytnutí služby či prodeje zboží až do doby její

ho zaplacení odběratelem se stává pro odběratele věřitelem, protože mu takto posky

tuje obchodní úvěr. Doba obratu pohledávek určuje dobu (počet dní), po kterou je pří

jem peněz takto zadržován.

         Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na fakturu  (2.28)
      

! Doba obratu (zaplacení) závazků ukazuje na rozdíl od předchozího ukazatele na

platební morálku z pohledu odběratele, protože udává počet dní, které uplynou od ná

kupu služby či zásob až po jejich úhradu dodavatelům. Po tu dobu mu dodavatelé po

skytují touto formou svoje finanční prostředky jako levný obchodní úvěr.

Doba obratu závazků = obchodní závazky / denní tržby na fakturu               (2.29)

! Obchodní deficit43  - jedná se o křížový rozbor analýzy doby obratu pohledávek z po

hledu doby obratu závazků. Firma jej vyhotovuje proto, aby zjistila, zda neposkytla  

svým odběratelům provozní úvěr na dobu delší, než na kterou čerpá provozní úvěr od

svých dodavatelů, protože by jej musela v tomto případě financovat vlastními zdroji.

Obchodní deficit = (obchodní pohledávky/denní tržby na fa) – (obchodní   
          závazky/denní tržby na fa)                                                (2.30)

2.1.4.3  Ukazatele zadluženosti44     

Měří se jimi financování aktiv cizím kapitálem a ukazují na míru zadluženosti jednotky.

Určitá výše zadluženosti je zdravá v každé firmě a je dokonce i žádoucí, pokud jsou takto

získané prostředky levnější než vlastní zdroje. Růst zadluženosti je v tomto případě pro  fir-

mu jen do té míry přínosem, pokud takto získané prostředky přispějí k celkové rentabilitě

a tím pádem i vyšší tržní hodnotě společnosti a zároveň nedojde k jejímu předlužení.  

Nejvíce používanými ukazateli zadluženosti jsou: 

! Ukazatel celkové zadluženosti (Debt ratio) bývá často definován jako ukazatel věři

telského krytí, protože vyjadřuje míru krytí aktiv ve firmě cizím kapitálem. Růst hodno

ty  ukazatele  je  impulzem k  vyšší  obezřetnosti  věřitelů,  protože  to  znamená,  že  

43 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 87.

44 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované
     vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 57-60.
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společnost  obtížněji získává dodatečné cizí zdroje a že pro ni bude v budoucnu  

problémem dostát svým závazkům.

Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva                                                            (2.31)

! Koeficient samofinancování (Equity ratio) se používá pouze jako doplňkový ukaza

tel  k předcházejícímu a vyjadřuje celkovou finanční nezávislost  podniku na cizích  

zdrojích – aktiva jsou financována vlastníky a akcionáři.

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva                                                    (2.32)

! Míra zadluženosti45 (Debt-equity ratio) má stejnou vypovídací schopnost jako ukaza

tel  celkové zadluženosti  a vyjadřuje samostatnost  ve financování podniku.  Oproti  

ukazateli celkové zadluženosti neroste lineárně (0-100), ale exponenciálně až k  ∞. 

Debt-equity ratio = cizí kapitál / vlastní kapitál                                                 (2.33)

Převrácená hodnota ukazatele měří míru finanční samostatnosti podniku.

! Naproti tomu úrokové krytí podává informace o tom, zda je pro firmu ještě únosné 

současné dluhové zatížení. Úrokové krytí ukazuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové 

úroky (tzv. Bezpečnostní polštář pro věřitele).

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky                                                            (2.34)

! Ukazatel finanční páky46 (financial gearing) udává, jak dalece převyšují celková pa

siva nebo aktiva velikost vlastního kapitálu a do jaké míry je využíván cizí kapitál. Do

poručená hodnota je 1,7 – 2,00. Hodnota 1 znamená nevyužití cizího kapitálu.         

Pákový ukazatel = celková pasiva (celková aktiva) / VK                                  (2.35)

45 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 70.

46 KUBÍČKOVÁ, D. Studijní materiály předmětu VSFS:BP_FA. dostupné na:
     http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2007/BP_FAP/FA_LS07_3.pr.21.3.pdf, [online], 2010. 9. 3. 2010.
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2.1.4.4 Ukazatele likvidity4748

Hodnotí jak strukturu vloženého kapitálu, tak i obrat pracovního kapitálu. Je vyjád-

řením   potenciální  schopnosti  podniku  hradit  své  splatné  závazky.49 Velmi  úzce  souvisí

s ukazatelem zadluženosti,  protože poměřuje, jakou rychlostí je podnik schopen přeměnit

svůj  majetek  na  finanční  prostředky,  které  budou  následně  použity  k úhradě  závazků

podniku. S likviditou je spojena i solventnost.  Likviditou  se rozumí souhrn všech likvidních

prostředků (majetek, zásoby, peníze, splatné směnky, atd.), kterými firma disponuje a mohou

být použity na úhradu jejích závazků. Solventnost ve své podstatě znamená připravenost

(schopnost) firmy hradit své závazky ve splatnosti, což je základní podmínka existence ja-

kékoliv firmy.

Z ukazatelů likvidity jsou nejvíce rozšířeny tři základní podoby ukazatele: běžná, pohotová

a okamžitá:

! Běžná likvidita (Current ratio) – je měřítkem budoucí solventnosti firmy a udává, ko-

likrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Pro zajištění likvidity se doporučuje

udržovat hodnotu ukazatele v rozmezí minimálně 1,5 – 2,5. Vyšší hodnota znamená

lepší schopnost podniku hradit závazky.

Běžná likvidita = oběžná aktiva (krátkodobá) / krátkodobé závazky              (2.36)

! Pohotová likvidita (Quick ratio) – nejpřesněji charakterizuje okamžitou platební po-

hotovost podniku pro úhradu závazků z obchodního styku a závazků vůči zaměstnan-

cům peněžními prostředky. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje  v rozmezí

1,1 – 1,5. Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity může signalizovat nadměrnou výši

zásob  společnosti.  Aby  byla  zachována  likvidita,  neměla  by  hodnota  ukazatele

klesnout pod 1.

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva (krátkod.) – zásoby) / krátkod.závazky (2.37)

47 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001, 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 73-75.

48 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované
      vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 49-50.

49 PROKŮPKOVÁ, Danuše. Cash-flow – Peněžní toky. dostupné na:
     www.dashofer.cz/download/ukazky/cash_flow.doc?wa=WWW10IX, [online], 2012. 2. 4. 2012.
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! Okamžitá likvidita (Cash ratio) – bere v úvahu pouze peněžní prostředky a jejich

ekvivalenty a měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Likvidita je zajiště-

na, pokud je hodnota ukazatele alespoň 0,2.

          Okamžitá likvidita = (peněžní prostř. + ekvivalenty) / okamžitě splatné závazky

                                                                                                                                          
(2.38)

Likvidita firmy je mimo jiné také dána podílem tržeb a čistého pracovního kapitálu

(ČPK ) se vypočítá jako rozdíl krátkodobých oběžných aktiv a krátkodobých závazků). Pro fir-

mu je důležité, aby hodnota čistého pracovního kapitálu nenabyla záporných hodnot, protože

by to znamená, že dlouhodobý majetek je kryt krátkodobými zdroji.

2.1.4.5 Ukazatele tržní hodnoty (Market value ratios)50

Využívají  je převážně stávající či  potencionální investoři  společností pro zjištění a

hodnocení návratnosti jimi investovaných prostředků.  Je použitelný převážně pro firmy, ob-

chodující na burze, proto jsou někdy nazývány ukazateli kapitálového trhu. Jejich podstata

nevychází z účetních výkazů, ale jedná se o hodnocení firmy za pomoci burzovních ukazate-

lů (např. cena akcie kótovaná na burze nebo mimoburzovním trhu). 

2.1.4.6 Provozní (výrobní) ukazatele51

Použitím těchto ukazatelů se můžeme zaměřit  na analýzu základních aktivit  firmy

v jejím vnitřním řízení tak, aby mohlo být dosaženo vyššího konečného efektu při minimaliza-

ci nákladů. Diagnostikují se tím např. mzdová produktivita, produktivita dlouhodobého maje-

tku, ukazatele odepsanosti DHM, materiálová náročnost, vázanost zásob na výnosy, struktu-

ra nákladů,...atd.

2.1.5 Analýza soustav ukazatelů52

Při použití tohoto druhu analýzy roste množství ukazatelů, které se navzájem kombi-

nují a mají mezi sebou určité vazby. Pro lepší přehlednost a vypovídací schopnost se vý-

sledky těchto analýz převádějí a prezentují v grafické podobě. Podle toho, z jakého pohledu

vznikla potřeba firmu diagnostikovat, se používají modely na bázi:

50 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované
vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 61.

51 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 78.

52 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi, 2. aktualizované vydání,
Praha: GRADA 2008, 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2, str. 70–71
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! pyramidového rozkladu (model s hierarchickým uspořádáním ukazatelů)

! účelově vybraných ukazatelů, jejichž úkolem je kvalitně diagnostikovat finanční zdraví

podniku; tyto se dále člení na bankrotní (predikční) modely a bonitní (ratingové) dia

gnostické modely

Pro mezifiremní srovnávání či pro zjištění finančního zdraví vlastní firmy se používají

diagnostické (bonitní) modely  – jedná se o soustavu bilančních analýz podle Rudolfa Dou-

chy, Tamariho model, Kralickův Quick test, Modifikovaný Quick test.

Pro zjištění, zda firmě nehrozí v dohledné době bankrot, slouží predikční (bankrotní)

modely – představuje jej především Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model, model „IN“ Index

důvěryhodnosti a Beaverův model.

 Účelově vybraní ukazatelé pro diagnostikování finančního zdraví podniku

Pramen: vlastní konstrukce na základě výše uvedeného textu
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2.1.5.1 Pyramidové rozklady53

Typickým zástupcem pyramidového rozkladu je Du Pontův rozklad ukazatele ROE,

kde se na pravé straně pracuje s položkami rozvahy a levá strana odvozuje ziskovou marži.

Jednotlivé položky tohoto rozkladu jsou pyramidově rozkládány až na jednotlivé druhy nákla-

dů a výnosů, popřípadě jednotlivých rozvahových položek. Tento diagram je využíván pře-

devším pro hlubší analýzu vybrané firmy, protože existují vzájemné souvislosti a závislosti

mezi jednotlivými ukazateli. Používá se především u akciových společností či u velkých hol-

dingů.

2.1.5.2 Predikční (bankrotní) modely54

Všechny predikční neboli bankrotní modely vycházejí z faktu, že firma určitou dobu

před vlastním bankrotem vykazuje znaky, které jsou pro bankrot typické. Vlastní použití těch-

to modelů je vhodné zejména z toho důvodu, že umožňují managementu vytřídit a správně

interpretovat indikátory případných budoucích problémů tak, aby všechny negativní tendence

byly identifikovány a upraveny dříve, než vyústí do vážnějších finančně ekonomických po-

ruch, či dokonce k následnému bankrotu firmy. Nejznámějšími a nejvíce používanými modely

jsou Altmanovo Z-skóre, model „IN“ Index důvěryhodnosti,  IN 95, IN 99, IN01 pro průmy-

sl, Tafflerův model a Beaverův bankrotní model.

Z Altmanova modelu Z-skóre se nejvíce používají dvě modifikace podle toho, zda

se je použijeme pro firmu, která je obchodovatelná na burze či nikoliv. Rozdíl v použití ukaza-

telů spočívá v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů a také v interpretaci výsled-

ků.  Model  rozděluje  pomocí  diskriminační  analýzy  podniky  do  tří  skupin  podle  pravdě-

podobnosti bankrotu.

Vzorec pro firmy obchodovatelné na burze:55

Zi = 1,2 X1i + 1,4 X2i + 3,3 X3i + 0,6 X4i + X5i            (2.44)

kde X1i pracovní kapitál / aktiva

X2i nerozdělený (zadržený)  zisk / aktiva 

X3i zisk před úroky a zdaněním (EBIT) /  aktiva

X4i tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu

53 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 101.

54 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované
     vydání. Praha: GRADA, 2008. 240 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 72.

55 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání, Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 194.
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X5i tržby / aktiva

Vzorec pro firmy, které neobchodují na burze:56

Zi = 0,717 X1i + 0,847 X2i + 3,107 X3i + 0,42 X4i + 0,998 X5i            (2.45)

Schéma 5 Interpretace výsledků Altmanova Z-skóre

Hodnota indexu Stav podniku

> 2,9 Pásmo prosperity

1,2-2,9 Pásmo šedé zóny

< 1,2 Pásmo bankrotu

Pramen: HOLEČKOVÁ JAROSLAVA: Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 
208 stran. ISBN 978-80-7357-392-8. str. 195.

„Podniky se skórem do 1,2 jsou náchylné k bankrotu, se skórem od 2,9 s nejvyšší pravdě-

podobností  do bankrotu  v nejbližších letech neupadnou....V rozmezí  od 1,2  do 2,9  nelze

určit, zda může nebo nemůže dojít bankrotu.“57

V podmínkách ČR je možno pro výpočet Altmanova Z-scóre použít kromě vzorce v

klasickém tvaru i modifikovanou verzi pro rozvojové země:58 Model je vhodný pro podniky ne-

výrobní, obchodní či pro podniky začínající nově působit v tržním prostředí. 

Z´= 6,56 (NWC / aktiva celkem) + 3,26 (zadržené zisky / aktiva celkem) + 6,72 (EBIT /

celková aktiva) + 1,05 (účetní hodnota VK / účetní hodnota závazků)            (2.46)

Schéma 6 Interpretace výsledků Altmanova Z-skóre pro rozvojové země

Z-skóre > 2,6 Uspokojivá finanční situace

1,1 < Z-skóre < 2,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

Z-skóre < 1,1 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy

Pramen: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozšířené vy
dání. Praha: GRADA, 2010. 144 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 74.

56 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 stran. ISBN
978-80-7357-392-8. str. 195.

57 Cit. dle HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy, 1. vydání, Praha: ASPI 2008, 208 stran.
ISBN 978-80-7357-392-8, str. 195

58 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozšířené vydání.
     Praha: GRADA, 2010. 144 stran. ISBN 978-80-247-2481-2. str. 74.
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Z  modelů  „IN“  Index  důvěryhodnosti  je  nejvíce  propracovaným  modelem  INDEX

IN01,59 protože zohledňuje jak současnou výkonnost podniku (schopnost tvořit hodnotu pro

vlastníka),  tak i  budoucí hrozbu bankrotu (hodnotí schopnost  dostát  svým závazkům).  Je

spojením bankrotního a současně i bonitního modelu. Model je vhodný i pro malé podniky,

pro které je velice náročné použití podobného ukazatele EVA (ekonomická přidaná hodnota),

protože v malé organizaci je skoro nemožné odhadnout alternativní náklad na vlastní kapitál,

který je pro výpočet EVA nezbytný. 

Index byl zkonstruován v roce 2002 Inkou a Ivanem Neumaierovými pro podmínky

českých podniků. Využívá diskriminační analýzu a je platný pro průmysl. Z časového hledis-

ka má nejmenší omezení.

     IN01 =0,13•A/CZ+0,04•EBIT/Ú+3,92•EBIT/A+0,21•VÝN/A + 0,09•OA/(KZ+KBÚ)    (2.47)

Schéma 7  Kriteriální hodnoty Indexu IN01

IN01 > 1,77 Podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 77 %)

0,75 < IN01 < 1,77 „šedá zóna“ - bonitní (nebankrotující), netvoří hodnotu

IN01 <  0,75 Podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86 %)
Pramen: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku.1. vydání. Brno: Computer Press, 2007.   

154 stran. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 111 – 112.

2.1.5.3 Bonitní (ratingové neboli scóringové) modely

Tyto modely je možno řadit do tzv. analýz ex post, protože pouze popisují dosažené

výsledky, které se již nedají ovlivnit a které spíše z pohledu retrospektivy vedou k poznání

příčin, které předcházely současné finanční situaci firmy. 

Jedním z nejznámějších modelů je  Kralickův Quick test, který je hojně využíván

především v německy mluvících zemích. Jedná se o rychlý jednorozměrný známkovací test,

který není diskriminační. Způsob použití spočívá v tom, že se z dat výkazů firmy vypočtou

poměrové ukazatele, kterým se dle jejich výše přidělí známka, která je hodnocením podniku

z pohledu kapitálové síly, zadlužení, výnosu a finanční výkonnosti. Z těchto dílčích známek

vypočteme jednu celkovou, která nám podá hodnocení, v jaké fázi se právě firma jako celek

nachází. Jednotlivé ukazatele jsou koncipovány tak, že každý z nich pochází z jedné ze čtyř

důležitých oblastí, které jsou nezbytné pro zkoumání finančního zdraví výrobního podniku a

nepodléhají rušivým vlivům: 

59 SEDLÁČEK,  Jaroslav.  Finanční  analýza  podniku.1.  vydání.  Brno:  Computer  Press,  2007.  154
stran. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 111 – 112.
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! kvóta vlastního kapitálu vypovídá o kapitálové síle podniku, 

! z likviditní části vyčteme schopnost firmy včas dostát svým závazkům (míra zadlu-

žení),

! rentabilní část nám ukáže efektivnost celkového hospodaření firmy (výnosnost),

! výnosová část ukazuje na finanční výkonnost firmy (schopnost firmy hradit svoje zá-

vazky v důsledku vlastního fungování).

Schéma 8 Konstrukce výpočtových ukazatelů Quick testu

Pramen:  SEDLÁČEK, Jaroslav.  Finanční analýza podniku. 1. vydání.  Brno: Computer Press, 2007.
154 stran. ISBN 978-80-251-1830-6. Strana 107, upraveno. 

Schéma 9 Konstrukce stupnice hodnocení ukazatelů Quick testu

Pramen: SEDLÁČEK, Jaroslav.  Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007.
154 stran. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 107. upraveno. 

Schéma 10 Interpretace hodnocení ukazatelů Quick testu

Extrémně špatný podnik (riziko bankrotu) + 3 a více bodů 

Podnik v šedé zóně (nevyhraněná situace) více jak + 1 bod a méně jak + 3 body

Dobrý podnik + 1 a méně bodů

Pramen: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007.     
154 stran. ISBN 978-80-251-1830-6. Strana 107, upraveno.
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koeficient samofinancování

doba splácení dluhu z CF dlouh.+krátkod.závazky – pohot.peněžní prostř. / CF z prov.činnosti 

rentabilita tržeb z CF CF z prov.činnosti / roční tržby

ROA

vlastní kapitál / ∑ aktiva

EBIT / ∑ aktiva

Kralickův rychlý test bonity velmi dobrý dobrý střední špatný ohrož. Insolv.

ukazatel 1 2 3 4 5

koeficient samofinancování > 30% > 20% > 10% > 0% negat.

doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let < 30 let > 30 let

rentabilita tržeb z CF > 10% > 8% > 5% > 0% negat.

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negat.

Hodnocení finanční stability (koeficient samofinancování + doba splácení dluhu z CF) / 2
Hodnocení výnosové situace (rentabilita tržeb z CF + ROA) / 2
Hodnocení celkové situace (hodnocení finanční stability + hodnocení výnosové situace) / 2



Indikátor (Index) bonity60

Index bonity hodnotí finanční situaci, zda je dobrá, velmi dobrá, či s problémy, jde

tedy o příklad bankrotního a bonitního modelu zároveň. Jsou to dvě různé výpovědi, které

mezi  sebou  nelze  jednoduše  porovnat.  Oběma  lze  důvěřovat  co  se  týče  ohodnocení

podniku. Na rozdíl od Kralickova Quick testu je Indikátor bonity založený na multivariační dis-

kriminační analýze. Jedná se tedy o vícekriteriální bonitní index, který zpracovává 6 ukazate-

lů, kterým jsou přiřazeny různé váhy. Tak jako Quick test je model hojně využíván v německy

mluvicích zemích, pro jejichž podmínky byl koncipován.

IB  =  1,5•X1i + 0,08•X2i + 10•X3i + 5•X4i + 0,3•X5i + 0,1•X6i            (2.49)

Výpočet jednotlivých ukazatelů:

X 1i = provozní cash flow / cizí zdroje

X 2i = aktiva / cizí zdroje

X 3i =zisk před zdaněním / aktiva

X 4i = zisk před zdaněním / tržby

X 5i = zásoby / tržby 

X 6i = tržby  / aktiva

Schéma 11 Interpretace výsledků indikátoru bonity

 ←  ohrožení podniku insolvencí   ← → podniky, neohrožené insolvencí →

Extrémně

špatná

Velmi

špatná
Špatná Bod zvratu

Určité

problémy
Dobrá

Velmi

dobrá

Extrémně

dobrá

-2 a méně -2 až -1 -1 až 0 0 0 až 1 1 až 2 2 až 3 3 a více

Pramen: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007.      
154 stran. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 109.

D-scóre61 je určitá nadstavba předcházejících indexů. Zpracoval jej v roce 1998 Institut eko-

nomie České národní banky pod vedením Aleny Buchtíkové. Principiálně metodika výpočtu

vychází z Altmanova Z-scóre modelu. Jedná se o diskriminační analýzu, zkoumající bonitu

bankovních klientů. Při výpočtu se vychází z dat, která klienti poskytují bance. Obsahuje 11

procentních poměrových ukazatelů a výsledky z tohoto výpočtu pomáhají bance zařadit kli-

enty do určité skupiny podniků, jejichž závazky jsou standardní,  tzn.  že tyto podniky bez

problémů splácí poskytnuté úvěry dle dohodnutých podmínek, nebo do kategorie podniků,

60 SEDLÁČEK, Jaroslav.  Finanční analýza podniku.  1.  vydání.  Brno: Computer Press, 2007. 154
stran. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 109.

61 SŮVOVA, Helena a kol.  Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání. Praha: Ban-
kovní institut, 1999. 622 stran. ISBN 80-7265-027-0. str. 117 – 118.
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jejichž závazky vůči bance jsou pro banku ztrátové (zčásti nebo zcela nevratné). Případně

jsou podniky podle výsledků tohoto skóre zařazeny do šedé, nevyhraněné zóny, kdy není

zcela jasné, zda se jedná o standardní či ztrátový podnik.

D-scóre = - 0,46 + 0,019 (DHM / aktiva) + 0,026 ( dlouhod.pohl. / aktiva) – 0,028  (rezervy

/ pasiva)  - 0,015 (dlouhod.závazky / pasiva) + 0,02 (krátkod.závazky / pasiva) – 0,018

(tržby za výk.a zboží / výnosy) – 0,023 (odpisy / výnosy) – 0,01 (rentabilita výnosů) –

0,301  (využití  aktiv)  +  0,015  (celková  zadluženost)  +  0,003 (doba  splatnosti  dluhů)
            

           (2.50)

    

Cílem vypracování tohoto modulu bylo zlepšení úvěrového portfolia českých bank, pro které

bylo určeno. 

Schéma 13 Interpretace výsledků D-scóre

  - 0,365 a méně Standardní závazky

  - 0,365 až 1,614 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

  1,614 a více Problematické závazky

Pramen: SŮVOVA, Helena a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání. 
Praha: Bankovní institut, 1999. 622 stran. ISBN 80-7265-027-0. str. 117 – 118.

Všechny  doposud  vytvořené  soustavy  ukazatelů  našly  své  uplatnění  v analy-

zování finanční situace podniků. Je jistě žádoucí, aby trend vývoje pokračoval a v blízké bu-

doucnosti  byly nalezeny daleko propracovanější modely,  které by lépe odpovídaly realitě

české ekonomiky.
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V prvé řadě bude zevrubně představena společnost NAUPO s.r.o., nastíněno něco

z historie jejího vzniku i faktického fungování a také uveden hlavní předmět  podnikání.

Potom bude přistoupeno k hodnocení firmy z různých pohledů pomocí finančních ukazatelů,

které  byly  sestaveny  z rozvahy,  výsledovky,  cash  flow,  ročních  obratovek  účtů,  jakož

i z dokladových inventur, které společnost zapůjčila (tyto podklady byly ještě  dále upřesněny

přímým dotazováním ve firmě, což umožnilo lépe interpretovat výsledky výpočtů). Z takto

získaných  indikátorů  bude  diagnostikováno  finanční  zdraví  této  výrobní  společnosti,  pří-

padně,  pokud  to  bude  nutné,  doporučeno,  jakými  prostředky  by  se  mohlo  dosáhnout

zlepšení.

3 Základní údaje o společnosti NAUPO s.r.o.62

Protože je společnost NAUPO s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 17793, základní informace byly čerpány z por-

tálu www.justice.cz. Firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 20. února 1995. V sou-

časnosti  jsou  sídlem  společnosti  uvedeny  Nezamyslice,  Komenského  7.  Jedná  se

o společnost s ručením omezeným,  jehož jediným a zároveň zakládajícím společníkem, kte-

rý je nejen statutárním orgánem, ale i jednatelem v jedné osobě, je Drahomír Crhan. Zá-

kladní kapitál společnosti ve výši 106.000,- Kč je v plné výši 100 % splacen. Předmětem

podnikání jsou sklenářské práce, zámečnictví a obchodní činnost.

3.1 Obecná charakteristika firmy

Firma se svým předmětem podnikání řadí mezi výrobně-obchodní společnosti.

V současné době má pouze 1 provozovnu. Technicko-administrativní zázemí sídlí v Prostě-

jově, odkud je řízena celá aktivita firmy, provozovna sídlí na adrese, uvedené v obchodním

rejstříku.

62  Výpis z obchodního rejstříku, dostupné na: http://www.justice.cz, [online], 2012, 1. 4. 2012
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3.2 Předmět podnikání

Přestože  má  firma  jako  předmět  podnikání  zapsáno  v obchodním  rejstříku

sklenářské  práce,  zámečnictví  a obchodní  činnost,  tak  jsou  jejím  hlavním  předmětem

podnikání  sklenářské práce  -  respektive  výroba  izolačních  a bezpečnostních  skel.  V po-

sledních čtyřech letech se z konkurenčních důvodů začíná orientovat  i na využívání  skla

v designu.

Firma zaměstnává kolem 25 zaměstnanců a ve svém oboru není až tak nevýznamná.

Z jejich  větších  zakázek  mohu  jmenovat  např.  bezpečnostní  skla  do  bank,  zasklení  ob-

chodního centra Vaňkovka v Brně, či zakázka v Tallinu. V roce 2004 získala certifikaci   ISO

9001-2001 a od roku 2008 certifikát ISO 9001-2008. Je také držitelem ES certifikátu shody

1394/89/106/EHS/02/2007  na  bezpečnostní  skla  a  ES  certifikátu  shody

1394/89/106/EHS/05/2007  na  izolační  skla  PROMAGLAS  s  deklarovanou  protipožární

odolností.

Firma nabízí nejen výrobu dvojskel a trojskel všech parametrů, ale i zhotovení bez-

pečnostního skla jednovrstvého i vícevrstvého (čirá, barevná, dekorativní), neprůstřelná skla

kategorie BR2-NS, BR3-NS, BR4-NS, pochozí skla (skleněné podlahy, nášlapy na schody),

protipožární úprava skel, samonosná skleněná zábradlí, skleněné dělící příčky, celoskleněný

nábytek a další bytové doplňky.

Z výše uvedeného je  patrno široké spektrum zaměření  a  z  toho i  vyplývající

nutnost starat se o kvalitu svých výrobků.

3.3 Historie a vlastnická struktura

Pokud však nahlédneme trochu do historie této společnosti, tak zjistíme, že firma

NAUPO figurovala na trhu již od roku 1992 jako fyzická osoba Drahomír Crhan NAUPO. V

roce 1995 byla založena společnost s ručením omezeným, která však byla podnikatelsky ne-

aktivní, tj nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, až do prosince roku 2003. Dne 1. ledna

2004 koupila firmu Drahomír Crhan NAUPO se všemi právy a povinnostmi a od tohoto dne

se datuje faktický začátek  její  podnikatelské činnosti.  V roce 1996 došlo k  rozšíření  vý-

robních prostor o novou halu. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2008. V současnosti probíhá

výroba v moderních prostorách na ploše cca 1.500 m2.
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4 Diagnostika finančního zdraví výrobní společnosti 

4.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy

Analýza rozvahy ukazuje vývoj jednotlivých položek výkazu v čase a jsou v ní vy-

čísleny jak absolutní změny, tak i procentní nárůst hodnoty oproti předcházejícímu období,

kterým je zde kalendářní rok.  V tabulkách (viz  příloha č. 1 a 2) jsou uvedeny jen ty řádky,

které obsahují nenulová čísla.

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy

Celková hodnota aktiv měla zpočátku mírně stoupající tendenci,  v roce 2008 firma

zvýšila svoje aktiva zhruba o 5 %, což činilo v absolutní výši 1 404 tis. Kč. Tento nárůst byl

nejvíce zapříčiněn tím, že firma k dovybavení nové haly nakoupila nové moderní stroje a

technologická zařízení, nutné k výrobě tepelně izolačních i bezpečnostních skel. Kladně lze

hodnotit rozhodnutí managementu v roce 2008 o snížení objemu zásob až na pojistnou zá-

sobu 1 týdne a používání způsobu zásobování just in time, což jí umožnilo nevázat takto fi-

nanční prostředky v oběžných aktivech. Tento způsob zásobování pomohl firmě řešit množ-

ství zásob operativně v návaznosti na množství a výši zakázek.

V roce 2009 došlo ke snížení celkových aktiv v průměru o 6 %, což činilo v absolutní

výši snížení o 1 617 tis. Kč. Jedním z důvodů, proč k tomu došlo, bylo mimo běžné snížení

hodnoty majetku vlivem kumulování oprávek (načítání odpisů) i fakt, že přestože firma v roce

2009 nakoupila velké množství nového dlouhodobého hmotného majetku v první a druhé od-

pisové skupině, využila u něj možnost krizového způsobu odepisování, jehož důsledkem byla

skutečnost, že i když měla firma nové moderní zařízení, v účetnictví se toto zvýšení hodnoty

majetku neprojevilo, spíše se snížilo. 

Firma neeviduje dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé závazky, dlouhodobý ne-

hmotný majetek koupil již odepsaný v nulové hodnotě, proto ve výkazu nefiguruje jeho cena.

Hodnota časového rozlišení je zanedbatelnou položkou.

Co se týká zásob materiálu, tak v roce 2010 a 2011 došlo vzhledem k avizované-

mu růstu cen skla k výraznému předzásobení se na konci těchto roků, v roce 2010 činilo

navýšení 362 % oproti roku 2009 z částky 730 tis. Kč na 3 375 tis. Kč a v roce 2011 ještě o

dalších 50 % oproti roku 2010 až na částku 5 052 Kč. To mělo za následek nejen zvýšení

oběžných aktiv, ale došlo i ke zvýšení cizích zdrojů a snížení vlastního kapitálu.
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U oběžných aktiv je vidět v letech 2007 – 2009 určitá stabilita, avšak v roce 2010 a

2011 došlo k rapidnímu nárůstu. Velkou roli v tom sehrálo nejen předzásobení se materiá-

lem, ale také nárůst krátkodobých pohledávek. Jejich nárůst je patrný již v roce 2008, kdy se

jejich výše zvýšila oproti předcházejícímu období o 33 % na částku 9 988 tis. Kč. Bylo to způ-

sobeno především prodloužením splatnosti faktur v nastalém krizovém období. Naštěstí v

roce 2009 tento proces stagnoval a nedošlo k žádnému nárůstu,  ale v  dalších letech opět

dochází k jejich navýšení, a to o 18 % v roce 2010 a o 12 % v roce 2011. I když se na první

pohled zdá, že se situace v roce 2011 zlepšila a dochází ke snižování, po důkladném rozbo-

ru všech skutečností bylo zjištěno, že toto snížení je způsobeno nedaňovým odpisem velké-

ho množství nedobytných pohledávek, které firma včas nepřihlásila do insolvenčního řízení

či nepodala k soudnímu vymáhání.

Výše volných finančních prostředků se odvíjí od množství zaplacených pohledávek a

závazků a z tabulky je patrné, že jejich výše v roce 2011 klesla na pouhých 298 tis. Kč.

U pasiv je pozitivní, že firma i přes nastalou krizi za sledované období, kromě roku

2011, kdy došlo vlivem vykázané ztráty ke snížení vlastního kapitálu o 10%, postupně zvy-

šovala hodnotu vlastního kapitálu, a to díky dosahovanému zisku, u kterého nedošlo k jeho

rozdělení a byl ponechán pro potřeby firmy. V roce 2008, kdy vykázala firma nejvyšší zisk za

posledních pět let, dokonce vytvořila zákonnou rezervu, kterou chtěla posléze využít v roce

2011 na opravu sociálního zařízení. Bohužel v roce 2009 došlo k velkému poklesu cen za-

kázek a tím i zisku, takže firma byla nucena tuto rezervu rozpustit, protože zjistila, že se jí

nepodaří našetřit dostatečné množství finančních prostředků, které by na tuto opravu mohla

použít.

U cizích  zdrojů  můžeme  pozorovat  nejprve  jejich  pozvolné  snižování  v letech

2007 – 2009, kdy dosáhly minima 19 010 tis. Kč, aby vzápětí v dalších letech razantně

stouply, v roce 2011 jejich výše kulminuje na 23 mil. Kč. Největší podíl z toho tvoří krátkodo-

bé závazky, jejichž výše se vyjma roku 2008 neustále zvyšovala. Bylo to způsobeno špatnou

platební morálkou odběratelů, jejichž vinou se firma postupně dostává do druhotné platební

neschopnosti. Velmi pozitivní je nutno hodnotit skutečnost, že se firmě dařilo i přes zhoršující

se finanční situaci dostát svým závazkům vůči bance a bez problémů  postupně splácet in-

vestiční úvěr. 

Na celkovou výši cizích zdrojů má vliv i časové rozlišení. Jeho výše byla v letech

2007 – 2008 velmi nepatrná. Od roku 2009 začala rapidně stoupat. Na výši časového rozli-

šení mělo vliv jednak jiný způsob fakturace při změně dodavatele energií v průběhu roku
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2009, kdy bylo nutno na konci roku dát přes účet časového rozlišení velké množství spotře-

bované energie, která byla vyfakturovaná v následujícím období, ale také i úplné zprovozně-

ní  nových  výrobní  zařízení.  Skokový  nárůst  v  roce  2011,  kdy  výše  časového  rozlišení

vzrostla o 291 % oproti předcházejícímu roku na částku 1 044 tis. Kč bylo zapříčiněno do-

davatelem energií, který zjistil, že po dobu předcházejících dvou let fakturoval energií pouze

v poloviční výši.

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy

Při zkoumání tabulky se zobrazením vertikálního rozboru rozvahy zjistíme, že v roce

2007 až 2009 tvoří stálá aktiva (DHM) více jak 50 % celkových aktiv a z oběžných prostředků

se nejvíce podílí na aktivech krátkodobé pohledávky. Od roku 2010 klesá podíl dlouhodo-

bého hmotného majetku pod 50 % stálých aktiv, krátkodobé pohledávky mají naopak od roku

2010 vzrůstající tendenci vlivem špatné platební morálky odběratelů a dále vlivem předzáso-

bení se zbožím v letech 2010 a 2011, kdy jejich poměr vzrostl na 16 %. Výše finančního

majetku kolísá mezi 2 – 4 %, v roce 2011 klesla až na 1 %. Vyšší poměr stálých aktiv byl pro

firmu výnosnější, protože s jejich pomocí  dosahovala vyšší výnosnosti. Co se týká oběžných

prostředků, zde se musí zaměřit na jejich likvidnost, která je velice důležitá pro další fungo-

vání firmy.

U pasiv je zase patrno, že podíl vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům se skoro

každý rok zvyšoval díky nerozdělení hospodářského výsledku – zisku. V roce 2009 dosáhl

vlastní  kapitál  svého  podílového  maxima  27 %.  Cizí  zdroje  tvoří  převážnou  část  pasiv,

a v poměru, jak se vlastní zdroje zvyšují, tak se v tomto poměru snižují cizí zdroje. V roce

2007 činil poměr cizích zdrojů 83 % z celkových pasiv, z toho samotné bankovní úvěry tvořily

23 %, v posledním sledovaném roce 2011 se snížil poměr cizích zdrojů na 75 %. Jako pozi-

tivní je možno chápat i snížení výše bankovních úvěrů a krátkodobých finančních výpomocí

na pouhá 2 %, což ve svém důsledku znamená nejen menší zatížení firmy nákladovými

úroky,  ale  z hlediska  financování  je  pro  firmu  výhodnější  využívání  krátkodobých  cizích

zdrojů financování.
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4.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát je rozebrán obdobně jako rozvaha, je zjednodušený a obsahuje

nejdůležitější základní data pro analýzu, doplněná o celkové náklady a celkové výnosy – viz

příloha č. 3 a 4.

4.2.1 Horizontální analýza výkazu získů a ztrát

Při bližším prozkoumání výsledovky zjistíme, že je výrazný rozdíl mezi výkonovou

spotřebou a vlastními výkony při porovnání mezi roky 2007 a 2008. Na pomoc pro zjištění

příčin si musíme vzít AE obratovky účtů, abychom mohli objektivněji  specifikovat tuto ne-

rovnováhu. Po jejím prozkoumání zjistíme, že jej tvoří velký meziroční rozdíl mezi náklady na

opravu majetku z důvodu neplánované opravy zařízení ve výši 1.883 tis. Kč. V roce 2007 fir-

ma dle slov jednatele nepromítla z konkurenčních důvodu zvýšení cen přímého materiálu do

vlastních výkonů, čímž je snížila ve svém důsledku o více jak 4 % (poměr přímý materiál

a výnosy  činil  v roce  2007 40203/55983  =  71,81 %).  Spotřeba  energie  se  vlivem prove-

dených oprav strojů a využíváním nových technologických zařízení,  která jsou méně ná-

ročná na spotřebu energií, výrazně snížila. Její velký nárůst lze pozorovat až v roce 2011,

kdy dodavatel těchto energií zjistil, že již delší dobu fakturuje energii v poloviční výši. Jako

pozitivní krok můžeme vidět, že při snížení celkových výkonů o 40 % v roce 2009 z důvodu

krize došlo ke snížení výkonové spotřeby o 45 %. Toto pětiprocentní snížení výkonové spo-

třeby spolu s 8% snížení osobních nákladů napomohlo firmě k tomu, že i přes využití tzv.

krizových odpisů,  které se zvýšily oproti  roku 2008 o 58 %, se výsledek hospodaření jak

z provozní, tak i z běžné činnosti, snížil jen o 32 %.

4.2.2 Vertikální  analýza výkazu zisků a ztrát

Tabulka č. 4 (viz příloha č. 4) obsahuje jen základní data výkazu, která mají nějakou

vypovídací schopnost.

Jako měřítko jsou zvoleny veškeré výnosy, které zahrnují nejen výkony, ale i tržby za

prodané zboží a ostatní výnosy.

Hospodářský  výsledek  za  účetní  období  jak  před  zdaněním,  tak  i po  zdanění  dosahuje

kladných hodnot v průměru 1 % z celkových výnosů. Je patrné, že finanční výsledek hospo-

daření, který dosahuje hodnot od 0% do -1 % v zásadě hospodaření firmy neovlivňuje. Při-

daná hodnota v letech 2007–2010 vzrostla z 19 % na 30 %, aby následně v roce 2011 klesla
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na 21 %. Velkou roli zde sehrál podíl výše osobních nákladů a podíl „krizových“ odpisů, které

v roce 2009 vzrostly o 6 procentních bodů oproti přecházejícím obdobím. Výkonová spotřeba

má střídající se hodnoty.  Nejvyššího maxima dosáhla v roce 2007 – 81 %, naproti  tomu

nejnižšího v roce 2010 – pouhých 69 %. V roce 2011 výkonová spotřeba opět nabrala vze-

stupnou tendenci a dosáhla 78 %, a to převážně z důvodu vysokého navýšení cen energií.

Za zmínku ještě stojí, že tak jako výkony se podílejí převážnou částí na tvorbě

výnosů (v tomto případě prakticky 100 %), tak i výkonová spotřeba tvoří převážnou část ná-

kladů společnosti. Firma by ale měla v rámci snižování nákladů vyžadovat pokles výkonové

spotřeby i při růstu objemu zakázek.

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů

Z nejčastěji využívaných rozdílových ukazatelů byl v tomto případě použit ukaza-

tel čistého pracovního kapitálu.

Tabulka č. 5  Výpočet čistého pracovního kapitálu z pohledu managementu a pohledu vlastníků

Pramen: Vlastní výpočet

Výpočet  v  tabulce  jasně ukazuje na skutečnost,  že  krátkodobé závazky převyšují

oběžná aktiva v celém sledovaném období 2007–2011. Také průměrný čistý pracovní kapitál

se pohybuje po celou dobu v záporných číslech. Z toho vyplývá, že nedochází k proporcio-

nálnímu růstu oběžných aktiv v návaznosti na vývoj struktury majetku. Tento vývoj není z hle-

diska likvidity a schopnosti podniku hradit své závazky pozitivní a jakýkoliv výpadek u krát-

kodobých zdrojů může ohrozit stabilitu firmy. Obdobný trend má i pohled vlastníka, kdy zá-

porné hodnoty také kulminují v roce 2008. V roce 2009 nastává nepatrné zlepšení, které na-
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Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky

Krátkod. úvěry a fin. výpomoci 0 0 0 400 575

Stálá aktiva

Vlastní kapitál

Dlouhodobé závazky + úvěry 75

Ø čistý pracovní kapitál ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky

z pohledu managementu

Ø čistý pracovní kapitál

z pohledu vlastníka

ČPK =  (ČPKk - ČPKz) 
manag. 187 127 468

vlastníci 361 34 -320

11 800 11 750 11 186 15 767 18 466

15 865 15 628 16 366 20 820 23 051

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

6 226 4 353 2 644 1 424

-4 065 -3 878 -5 180 -5 053 -4 585

ČPK = (dlouhod. závazky + vlastní kap.) – stálá aktiva

-3 907 -5 658 -5 297 -5 263 -5 583

-1 302

-1 751



značuje budoucí vývoj. Bohužel situace se opět zhoršila v roce 2011, kdy dosáhla druhé nej-

horší hodnoty. Pozitivní je pouze celková změna ve výši čistého pracovního kapitálu, a to

z pohledu vlastníka, která v roce 2009 a 2010 vykazuje kladnou hodnotu.

Pokud bychom očistili oběžná aktiva v roce 2009 – 2011 o nedobytné či těžko li-

kvidní pohledávky, zaznamenali bychom první náznak předluženosti firmy (krátkodobé po-

hledávky by nepokryly výši krátkodobých závazků). Ale je nutno provést ještě další rozbory,

aby se došlo ke kvalifikovanému závěru.

4.4 Analýza cash flow

Při analýze tohoto výkazu jasně vidíme, že výnosy ani náklady se časově nekryjí

s příjmy a výdaji. CF v letech 2007 a 2009 vykazoval záporné hodnoty především z důvodu

investování do dlouhodobého majetku.  Záporného výsledku dosáhla firma i  v roce 2011.

V roce  2009  i  2011  ovlivnilo  tento  výsledek  velké  množství  neuhrazených  pohledávek,

z nichž velká část se z důvodu krachu některých odběratelů stala nelikvidní,  v roce 2011

byla  velká  část  z  těchto  nelikvidních  pohledávek  nedaňově  odepsána.  Kladný  výsledek

v roce 2008, přestože i v tomto roce firma hodně investovala, byl ovlivněn snížením zásob

na minimum při rekordní výši tržeb, kladný výsledek v roce 2010 byl ovlivněn vyšším množ-

stvím vymožených pohledávek, i když firma navýšila na konci roku zásoby materiálu.

Tabulka č. 6   Analýza cash flow

Pramen: Vlastní výpočet  

Protože  firma  v letech  2007–2009  hodně  investovala  do  oprav  a  nákupu

dlouhodobého  hmotného  majetku  a od  roku  2008  snížila  hodnotu  zásob  na  co  nejnižší

úroveň, celkový stav finančních prostředků v těchto letech kolísá podle stavu nezaplacených

pohledávek či závazků. Financování majetku (DHM) je uskutečňováno jednak čerpáním in-

vestičního úvěru a jednak krátkodobými závazky, což je pro firmu rizikové. Stav finančních
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Cash flow (v celých tisících Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 803 488 664

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -366

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 0 -450 0

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 249 -564 176 -366

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 803 488 664 298

1 815 1 052

6 596 4 072 2 159 2 968

-7 608 -3 823 -2 723 -2 342

-1 012

1 052



prostředků z důvodu menšího počtu zakázek na začátku a na konci roku je vždy nižší, avšak

ke konci roku 2009 se plně projevila krize a stav finančních prostředků klesl na svoje mi-

nimum. To má za následek nižší finanční stabilitu pro krytí provozních nákladů.

4.5 Analýza poměrových ukazatelů

Analýza  pomocí  poměrových  ukazatelů  je  nejvíce  používanou  metodou  pro

hodnocení efektivity podniku, proto jí bude věnována náležitá pozornost. Ukazatel rentability

se používá k odhadu, jak efektivně firma využívá svá aktiva. Ukazatelé likvidity měří,  jak

snadno se firma může dostat k hotovým penězům a naopak  ukazatelé zadluženosti zase,

jak dalece (hluboko) je firma zadlužena. Jak vysoko hodnotí firmu investoři ukazují ukazatele

tržní hodnoty.

4.5.1 Analýza ukazatelů rentability

Výše rentability, kterou podnik dosáhne, je jednou ze základních ekonomických

veličin, která charakterizuje podnikatelskou úspěšnost. Vzniká vzájemným spolupůsobením

mnoha faktorů. Výpočtová tabulka ukazatelů rentability v čase je v příloze č. 5

Na následující straně je grafické znázornění jednotlivých výše popsaných druhů

rentabilit. Z grafu je více než zřejmé, jaký vliv na jednotlivé rentability mají konkrétní položky

rozvahy. Nejstabilnější tendenci mají ROC, ROS a PMOS.  Naproti tomu ROA, ROI, ROE

a ROCE jsou nejméně vyrovnané a mají největší výkyvy a skoro všechny, vyjma ROS, mají

klesající tendenci a kopírují podobný trend.
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protože nedochází k růstu zisku či k rozdělení zisku předešlých období. Jeho nejnižší hodno-

ta je v roce 2011, a činila -11,69 %. Pro vlastníky je to signál,  že hodnota jimi vložených

prostředků nedosahuje ani výše, jakou měly při vložení do společnosti. Kdyby se jednalo o

akciovou  společnost  či  podnik,  jejíž  členové  vrcholového  managementu  nejsou  zároveň

vlastníky, tak by pravděpodobně vlastníci vyměnili management nebo si nechali svůj podíl

vyplatit a investovali by do lukrativnějších aktivit.

Rentabilita  cizího  kapitálu:  předcházející  ukazatel  sledoval  výši  zhodnocení

vložených  prostředků  majitelů,  tento  ukazatel  používají  majitelé  ke  zjištění  zhodnocení

dlouhodobých cizích zdrojů a věřitelé zase ke zjištění návratnosti jimi vložených prostředků.

Je dán poměrem čistého zisku a dlouhodobých závazků, které v této firmě představují in-

vestiční úvěry. Výsledek se poměřuje s procentní výši bankovních úroků. Ve sledovaném ob-

dobí můžeme pozorovat, jak jeho výše kopíruje nejen výši úvěrů, ale i výši dosaženého zis-

ku. Nejnižší úrovně, záporné hodnoty -3,45 % dosáhla v roce 2011, kdy firma sice neměla

žádný zisk (vytvořila ztrátu 798 tis. Kč), měla však téměř splacen investiční úvěr.

        ROCE: tento ukazatel je přidán jen pro doplnění, protože se využívá převážně u ve-

řejně  prospěšných  společností  k přilákání  investorů,  aby  si  mohli  představit  návratnost

vložených investic. Při výpočtu se dává do čitatele EBIT, ve jmenovateli je součet vlastního

kapitálu a dlouhodobých závazků. Po celé sledované období jsou jeho hodnoty rozkolísané s

klesající tendencí v druhé části pětiletého období. Nejvyššího procenta bylo dosaženo v roce

2008,  a to  21,54 %.,  nejnižšího  v roce  2011,  a to  –  9,68 %.  Tento  záporný  výsledek  se

možná jeví pro případné investory jako signál, že vložení investic do takovéhoto podniku by

bylo hazardem. Ale protože firma má jedinečný a specifický výrobní program a uvažuje o re-

strukturalizaci, tak mohou být takto vložené finanční prostředky naopak velkým přínosem pro

investory.

ROS a PMOS:  na  rozdíl  od  předcházejících  ukazatelů  se  pracuje  ve  jmenovateli

místo s aktivy s hodnotou tržeb. Vypočtený koeficient udává velikost zisku v Kč (haléřích),

kterého firma dosáhla  z 1 Kč tržeb.  ROS ukazatel  počítá  v čitateli  s nezdaněným ziskem

EBIT a PMOS (jinak také nazývaná zisková marže) a s čistým ziskem EAT. Ani rentabilita tr-

žeb ani zisková marže nevykazují od roku 2010 stabilitu. Přestože do roku 2009 je patrný

růst,  dochází  k jejich  opětovnému  poklesu.  V průměru  ROS  dosahoval  ročně  1,77 %

a PMOS 1,11 %. Tak jako u předešlých ukazatelů, které byly poměřovány s aktivy, je zde po-

zorovatelný negativní trend. Firma by se měla soustředit na vyšší ziskovost, aby zmenšila

pravděpodobnost svého úpadku.

ROC: rentabilita nákladů je doplňkovým ukazatelem k ziskové marži a vyjadřuje, kolik

korun zisku nebo ztráty (EBIT) připadá na 1 Kč nákladů. Vypočítá se rozdílem 1 – ROS. Ve
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sledovaném období má mírně rostoucí trend, v roce 2011 přesáhla hodnotu 1 (na 1 Kč zisku

připadá přes 1 Kč nákladů), z čehož je patrné, že firma vynaložila v tomto roce více nákladů,

než měla zisk a dostala se tím pádem do ztráty. Podnik by se měl co nejdříve snažit tento

trend změnit. 

          Pro úplnost je zde uveden ještě jeden ukazatel, a to ukazatel nákladovosti, který po-

měřuje celkové náklady s tržbami. Jeho výhodou je rychlý přehled o tom, zda je firma schop-

na dosáhnout zisku. Pokud je hodnota ukazatele menší jak 1, jedná se o ziskovou firmu.

Tabulka č. 8  Výpočet ukazatele nákladovosti v čase

Pramen: Vlastní výpočet

Bez zajímavosti není ani níže uvedený výpočet finanční páky ROE. Při výsledku

> 1 zvyšuje tato finanční páka rentabilitu vlastního kapitálu, tzn. že vyšší číslo ukazuje na

nižší  podíl  vlastního  kapitálu  na  celkových  zdrojích  a vyšší  míru  zadlužení  (např.  úroky

z úvěrů = snížení zisku). Na druhé straně ukazuje vyšší výnosnost vlastního kapitálu.

Tabulka č. 9  Výpočet finanční páky

Pramen: Vlastní výpočet
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Ukazatel nákladovosti
Nákladovost = celkové náklady / tržby

2007 2008 2009 2010 2011

Celkové náklady

Tržby

Nákladovost 0,9842 0,9704 0,9667 0,9882 1,0299

55 102 65 508 39 336 38 232 41 515

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

ROE = ((Zisk + daň) / (zisk + daň + úroky)) *  (celková aktiva / vlastní kapitál)

Finanční páka 2005 2006 2007 2008 2009

EAT (čistý zisk) 746 400 -798

daň 91 396 272 31 32

Úroky 255 248 143 80 50

Celková aktiva

Vlastní kapitál

Finanční páka ROE 4,547 4,076 3,305 3,333 4,856

1 639 1 110

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829





Delší  doba obratu  zásob sice  znamená menší riziko vyplývající  z nedostatku zásob,  ale

může  signalizovat  nadlimitní  zásoby,  které  zbytečně  váží  materiálové  a finanční  zdroje

podniku  a tím  snižují  jeho  výnosnost.  Ideální  průměrná  doba  obratu  zásob  by  neměla

přesáhnout 30 dní. Po posouzení ukazatele v jeho vývojové časové řadě lze konstatovat, že

z hlediska firmy měla velice příznivý vývoj do roku 2009. Na konci roku 2009 činila doba

obratu zásob necelých 7 dní, čímž se dostala na úroveň zahraničních společností (ty udávají

3 – 12 dní). V roce 2010 a 2011 se z důvodu předzásobení zvýšila doba obratu zásob až na

necelých 46 dní. V průměru byla doba obratu zásob 22,11 dní, což je ještě přijatelný průměr

vzhledem k tomu, že firma nemusí hned na začátku roku 2012 zvedat ceny svých zakázek.

Jedná se o strategické rozhodnutí v období nastupující další vlny krize.

DOP: ve sledovaném období měla doba obratu pohledávek vzestupnou tendenci, což

bylo způsobeno vlivem krize a s tím spojené špatné platební morálky odběratelů.  V roce

2010 se DOP rapidně prodloužila až na 103 dní, aby se vzápětí v dalším roce ještě zvýšila

na necelých 112 dní. Firmě vzrostlo riziko její platební schopnosti, což vedlo k další potřebě

navýšení cizích zdrojů, které byly řešeny tím způsobem, že firma prodloužila termín úhrad

dodavatelských faktur. 

DOZ: doba obratu závazků má ve sledovaném období rostoucí trend. Při  porovnání

roku 2007 a 2011 se zvedla DOZ skoro o 91 dní z 71 dní na 162 dní. Koeficient navýšení či-

nil 2,28. Pro firmu je to relativně výhodné, protože tímto způsobem čerpá od svých dodavate-

lů bezplatný obchodní úvěr, hrozí tu ale riziko předlužení.

Obchodní deficit:  je rozdílem DOZ a DOP. Výsledky z tabulky jasně ukazují převis

na straně DOZ. Po celé sledované období poskytují dodavatelé firmě bezplatný úvěr tím, že

firma platí svoje závazky po lhůtě splatnosti.

      Vázanost celkových aktiv  měří výrobní efektivnost  firmy,  tzn.  po jakou dobu jsou

vázána  celková  aktiva,  než  vyprodukují  1 Kč  zisku.  Oproti  předešlému  ukazateli  udává

relativní  vázanost  stálých  aktiv  vázanost  dlouhodobého  majetku.  Relativnost  spočívá

v tom, že firma používá zrychlený způsob odepisování. Ve sledovaném období vykazují oba

dva ukazatele kolísavé,  spíše  rostoucí,  hodnoty.  Vázanost  celkových aktiv  měla nejlepší

výsledky v roce 2008 stejně jako relativní vázanost stálých aktiv v roce 2008. Čím menší

hodnotu budou tyto ukazatele vykazovat, bude to znamenat, že firma expanduje, aniž by

musela zvyšovat finanční zdroje.
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Tabulka č. 11  Další ukazatele aktivity

Pramen: Vlastní výpočet

Obrat celkových aktiv i obratovost stálých aktiv mají místo vzrůstající tendence

klesající průběh, protože firma pořídila ve sledovaném období velké množství dlouhodobého

majetku. Přesto bych firmě doporučila, aby přehodnotila svoji potřebu dlouhodobých aktiv

a buďto nepotřebný DHM prodala nebo se snažila o jeho efektivnější využívání např. pronáj-

mem nebo dalšími směnami, které by jí zvýšily tržby. Za optimální výši obratu celkových aktiv

je  považována hodnota  v rozmezí  1,6–3,  což  odpovídá dosaženým výsledkům v  období

2007 – 2009.

     Obratovost  zásob: vzhledem k přehodnocení  výše  skladových zásob  v roce 2008

a k dosažení  tržeb ve výši  67,5 mil.  Kč vykazoval  tento  koeficient  v  tomto  roce nejvyšší

hodnotu z celého sledovaného období. V roce 2009 však došlo k jeho prudkému snížení

z důvodu prohlubující se krize, která měla za následek snížení množství a cen zakázek, což

zapříčinilo  mimo  jiné  i celkové  snížení  tržeb.  Také  rok  2010  má  podobný  průběh  jako

předcházející rok. V roce 2011 se sice zvedly tržby, ale předzásobení snížilo koeficient až na

pouhých 7,98 obratů.

4.5.3 Analýza ukazatelů zadluženosti

       Všechny ukazatele zadluženosti ukazují, jak dalece je firma v dluzích. Přesto mezi

mírou  zadluženosti  a schopností  dostát  svým  závazkům  neexistuje  přímý  vztah.  Přímá

úměra  vzniká  mezi  výší  celkové  zadlužeností  a rizikem bankrotu,  protože  firmy,  u nichž

celková výše zadluženosti přesahuje 70 % jsou považovány za vysoce rizikové. Pokud se

provádí  analýza  zadluženosti,  tak  je  kladen hlavní  důraz  na  zjištění,  jak  je  financována

činnost  podniku  z dlouhodobého  hlediska.  Zda  je  hrazena  vlastními  zdroji  nebo  cizím
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Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva

Stálá aktiva

Roční tržby

Vázanost celkových aktiv 0,4746 0,4144 0,6477 0,7790 0,7690

Relativní vázanost stálých aktiv 0,2610 0,2389 0,3727 0,3700 0,3098

Obrat celkových aktiv 2,1072 2,4131 1,5439 1,2837 1,3003

Obratovost stálých aktiv (DHM) 3,8316 4,1856 2,6828 2,7027 3,2281

Obratovost zásob 16,1582 95,0775 55,7438 11,4628 7,9788

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309



kapitálem. Z údajů v tabulce (viz níže) můžeme usuzovat, že se sice jedná o rizikovou firmu,

protože  celková  zadluženost přesáhla  v letech  2007–2011 70 %.  Je  to  však  ovlivněno

vícero  faktory.  Jedním z nich  je  skutečnost,  že  firma  ve  skutečnosti  v roce  2007 teprve

čtvrtým rokem fakticky podnikala, potřebovala velké investice na rozběh nové výroby a na

modernizaci. Ukazatel má klesající tendenci s předpokladem, že se v dalších letech dostane

pod kritickou 70 % hranici.

Tabulka č. 12 Výpočet ukazatelů, vztahujících se k zadluženosti

Pramen: Vlastní výpočet

       Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční nezávislost podniku, tj. kolikrát vlastní

kapitál uhradí celková aktiva firmy. V průběhu sledovaného období se jeho výše zvyšovala

díky postupnému doplňování vlastního kapitálu nerozdělením čistého  zisku. Jeho hodnota

v roce 2007 vykazovala necelých 17 %, v roce 2009 dosáhla skoro 27,5 %, což ji zařadilo při

hodnotovém  bonitním63 srovnávání  mezi  velmi  dobré  firmy.  Velice  kladně  lze  hodnotit

skutečnost, že ani v roce 2011 nepoklesl koeficient samofinancování pod 20 %.

63 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. doplněné
vydání, Praha: Computer Press 2001, 220 stran. ISBN 80-7226-562-8, str. 126
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Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva

Stálá aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Dlouhodobé cizí zdroje 75

EBIT 535 -668

Úroky 255 248 143 80 50

Celková zadluženost 0,8314 0,7813 0,7213 0,7381 0,7460

Koeficient samofinancování 0,1686 0,2187 0,2742 0,2531 0,2203

Míra (koeficient) zadluženosti 4,9321 3,5730 2,6304 2,9165 3,3864

Úrokové krytí 4,4824 9,0927 10,7273 6,6875 -13,3600

Ukazatel finanční páky 5,9321 4,5732 3,6470 3,9515 4,5393

Dlouhodobá zadluženost 0,2343 0,1556 0,1003 0,0472 0,0024

Dlouhodobé krytí aktiv 0,4029 0,3743 0,3745 0,3003 0,2227

Krytí stálých aktiv vl. kapitálem 0,3065 0,3793 0,4765 0,5328 0,5469

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

6 226 4 353 2 644 1 424

1 143 2 255 1 534



Dlouhodobá zadluženost je dána poměrem dlouhodobých závazků, v našem

případě je představuje pouze investiční úvěr, vůči celkovým aktivům. Z tabulky jasně vyplývá,

že firma nemá skoro žádný úvěr, který by potřebovala na krytí aktiv. Největšími věřiteli jsou

tím pádem jen dodavatelé, poskytující firmě svým způsobem v návaznosti na pozdní placení

dodavatelských faktur levný krátkodobý provozní úvěr.

Dlouhodobé krytí aktiv má skoro po celé sledované období klesající tendenci. Je to

způsobeno tím, že firma pro krytí dlouhodobých aktiv využívá provozní prostředky – splát-

kování přijatých faktur za nakoupený dlouhodobý majetek či materiál.

       

         Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem – firmě se podařilo nerozdělením výsledků

hospodaření za předcházející období nastřádat dostatečné množství finančních prostředků,

které může v budoucnu využít zpět na obnovu dlouhodobého majetku a nezatíží v tak velké

míře  společnost  nákladnými  investičními  úvěry.  V  současnosti  jsou  stálá  aktiva  kryta

vlastním kapitálem z více jak 50 %. Pro zlepšení situace je ale nezbytně nutné, aby se firma

v roce 2012 pohybovala v kladných číslech a vykázala přiměřený zisk.

Míra zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost  jako ukazatel  celkové zadlu-

ženosti a udává, kolikrát cizí zdroje převyšují vlastní kapitál. Vypočítá se jako poměr cizího

a vlastního kapitálu.  Cizí kapitál přesahoval v roce 2007 vlastní skoro 5krát, v roce 2011 to

bylo jen něco kolem  3,4krát, a to díky postupnému navyšování vlastního kapitálu nerozdě-

leným ziskem po zdanění.

Úrokové krytí:  je dán poměrem EBIT a nákladových úroků a vyjadřuje, kolikrát zisk

převyšuje placené úroky. Jeho minimální doporučená výše je 6. Firma tento koeficient až na

výjimku v roce 2007, kdy byla hodnota ukazatele pouhých 4,48, převyšovala po zbytek sle-

dovaného období ročně v průměru více jak 3,5krát. Nejlepší výsledek zaznamenala firma

v roce 2009, kdy zisk převyšoval placené úroky  11krát.
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ukazatele likvidity pod kritickou úrovní. Nejlepší výsledek je pouze v roce 2007 u ukazatele

okamžité likvidity, kdy tato byla 0,1445.

Tabulka č. 13  Výpočet ukazatelů likvidity

Pramen: Vlastní výpočet

Ukazatele jsou však zkresleny používáním krátkodobých závazků k úhradě stálých

aktiv, což narušuje vypovídací efekt. Po jejich vyloučení (nepodařilo se mi zjistit jejich výši) by

se hodnoty pohybovaly kolem optimální hranice. Nejvíce se tomu přiblížil ukazatel okamžité

likvidity,  pokud  by  byla  do  jmenovatele  dosazena  hodnota  krátkodobých  závazků  ve

splatnosti a po splatnosti do 30 dní, u nichž jen malé procento tvoří závazky, kterými se hra-

dila stálá aktiva. Výsledky ukazatelů jasně naznačují, že má firma velký problém s likviditou,

proto bych jí doporučila ke zvážení zkrátit dobu splatnosti vydaných faktur, aby v případě in-

solvence některých odběratelů nebyla postižena druhotnou platební neschopností.

         

       Obrat pracovního kapitálu vykazuje stále záporné hodnoty, avšak z tabulky je patrné,

že dochází k postupnému zlepšování.

        Solventnost  poskytuje obraz o tom, jak je firma schopna splácet své krátkodobé a

dlouhodobé závazky z provozního cash flow. Optimální ukazatel by měl vykazovat hodnotu

vyšší jak 30 %. Jak je níže patrno,  firma nemá dostatek volných prostředků,  proto se z

tohoto pohledu jeví jako nesolventní.
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Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011

Oběžná aktiva

Zásoby 710 730

Peněžní prostředky+ekvivalenty 803 488 664 298

Krátkodobé závazky

Okamžitě splatné závazky

Roční tržby

Průměrný čistý pracovní kapitál

Běžná likvidita 0,7438 0,7519 0,6835 0,7573 0,8011

Pohotová likvidita 0,5254 0,7064 0,6389 0,5952 0,5819

Okamžitá likvidita 0,1445 0,1272 0,0531 0,0585 0,0592

Obrat pracovního kapitálu -13,7732 -17,4072 -7,8558 -7,6562 -8,7915

11 800 11 750 11 186 15 767 18 466

3 465 3 375 5 052

1 052

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

5 559 8 271 9 193 11 355 5 036

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

-4 065 -3 878 -5 180 -5 053 -4 585



Tabulka č. 14  Výpočet ukazatele solventnosti

Pramen: vlastní výpočet

        

4.5.5 Provozní výrobní ukazatele

4.5.5.1 Mzdová produktivita

       Ukazatel mzdové produktivity udává, jak vysoký podíl výnosů (očištěných o  mimořádné

výnosy)  či  tržeb připadá na jednu korunu mzdových nákladů.  Jako pozitivní  je brán růst

ukazatele v časové řadě (např. 5 – 8 – 12 Kč). Firmě se ale toto zcela nedařilo. Mzdová

produktivita mezi roky 2007 a 2008 vzrostla o necelých 13 %, aby vzápětí klesla v roce 2010

oproti roku 2008 o 37,5 %, kdy na 1 Kč mzdových nákladů připadlo pouhých 7,37 Kč výnosu.

Bylo to způsobeno především poklesem počtu zakázek, což mělo dopad i na snížení zisku.

Negativně se tady projevila celosvětová krize. Vedení společnosti si z toho důvodu nechalo

vyhotovit v průběhu roku 2011 rozbor produktivity práce a způsob odměňování a rozhodlo o

zpřísnění  pravidel   pro využívání  pracovní doby v  návaznosti  na  výši  odměňování.  Toto

rozhodnutí je možné hodnotit kladně, jelikož došlo k výraznému zvýšení produktivity práce

při  současném  snížení  objemu  mzdových  prostředků.  Ve  svém  důsledku  to  znamenalo

zlepšení mzdové produktivity, která dostala opět rostoucí trend.

4.5.5.2 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku

        Produktivita  DHM  ukazuje,  kolik  Kč  výnosů  vyprodukujeme  pomocí  1  koruny,

investované do stálých aktiv. Do jmenovatele byla dosazena hodnota majetku, snížená o

odpisy,  aby bylo zohledněno opotřebení majetku.  Ukazatel však zkresluje zařazení  nové

haly do užívání v roce 2008 a nákup velkého množství nového DHM v roce 2010, kdy navíc

firma od toho roku a po dobu následujících 2 let využila krizového způsobu odepisování
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Solventnost
Solventnost = bilanční CF / (kkrátkod. + dlouhod.záv.) * 100

2007 2008 2009 2010 2011

Bilanční Cash flow -366

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé závazky + úvěry 650

Finanční majetek 803 488 664 298

Solventnost 30,98% 21,51% 11,66% 13,75% -1,60%

6 596 4 072 2 159 2 968

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

6 226 4 353 2 644 1 824

1 052



nově pořízeného majetku v 1. a 2. odpisové skupině. Z toho důvodu má koeficient nejprve

skokově, později mírně klesající tendenci. 

Tabulka č. 15  Výpočet provozních ukazatelů

Pramen: vlastní výpočet

4.5.5.3 Nákladovost výnosů

Ukazatel vykresluje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota ukazatele

vykazuje klesající trend, což ani z grafu ani tabulky nelze vyčíst (zde osciluje kolem 1). Je

zde  spíše  patrný  nárůst,  způsobený  nejen  již  výše  zmiňovaným  způsobem  krizového

odepisování DHM, kdy se rapidně zvedly odpisové náklady, ale též krizí,  která zapříčinila

snížení počtu zakázek a zisku (viz rok 2010). Navíc firma v roce 2011 nedaňově odepsala

velké množství pohledávek, které zvýšily náklady firmy a způsobily vykázání ztráty. Kdyby

byla data očištěna od těchto „mimořádných“ nákladů, tak by nákladovost výnosů měla stále

rostoucí trend.

4.5.5.4 Materiálová náročnost výnosů

Vypočtené  hodnoty  tohoto  ukazatele  vyjadřují  zatížení  1  koruny  výnosu

spotřebovaným materiálem a energiemi. Z grafu i  tabulky lze vyčíst,  že se firma snaží o

neustálé  snižování  materiálové  a  energetické  náročnosti  na  výrobu při  zvyšování  kvality

výrobků,  přestože  cena vstupních  komodit  neustále  roste a  chování  konkurence nedává

prostor  pro  zvýšení  cen  hotových  výrobků.  Zde  se  nejvíce  kladně  odráží  strategické

rozhodnutí firmy ohledně předzásobení se materiálem při avizování zvýšení jeho ceny.
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Provozní ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011

Výnosy (bez mimořádných)

Dl.hm.majetek v pořiz.cenách

Náklady

Mzdové náklady

Náklady na materiál a energii

Odpisy

Mzdová produktivita 10,4650 11,8054 7,7012 7,3737 8,1610

Produktivita dl. hm.majetku 5,1224 5,5821 2,0644 1,6539 1,5618

Nákladovost výnosů 0,9861 0,9714 0,9674 0,9889 1,0188

Struktura nákladů - materiál 0,7598 0,7614 0,6784 0,6437 0,6933

Struktura nákladů - odpisy 0,0308 0,0355 0,0936 0,0835 0,0440

55 988 67 515 40 693 38 697 40 797

10 930 12 095 19 712 23 398 26 121

55 207 65 584 39 367 38 266 41 563

5 350 5 719 5 284 5 248 4 999

41 948 49 934 26 707 24 631 28 816

1 703 2 327 3 683 3 196 1 827





Tabulka č. 16  Výpočet ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow

Pramen: Vlastní výpočet

Firma měla ve sledovaném období zanedbatelné množství ostatních příjmů z běžné činnosti,

proto ukazatel obratové rentability kopíruje průběh rentability tržeb.

U rentability celkového kapitálu je v porovnání k rentabilitě tržeb dosahováno rela-

tivně lepších výsledků, avšak celkově má nízkou úroveň. V roce 2009 došlo vlivem snížení

celkového kapitálu a CF z provozní činnosti k jejímu výraznému propadu na úroveň pouhých

8,19 % Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2007, a to 24,82 %. 

U ukazatele  úrokového krytí je vidět,  že provozní CF mnohonásobně převyšuje hodnotu

placených úroků, z čehož vyplývá, že firma je schopna bez problémů tyto nákladové úroky

platit.

      Ukazatel  stupeň oddluženosti vypovídá o schopnosti  vyrovnávat  vzniklé  závazky

z vlastní finanční síly. Jeho převrácená hodnota se dá interpretovat jako doba návratnosti

úvěrů, tzn. za jakou dobu je podnik schopen se současnými toky finančních prostředků (CF

z provozní  činnosti)  splatit  všechny  svoje  závazky.  Stupeň  oddlužení  vykazoval  ve

sledovaném období podprůměrných hodnot (roční průměr činil 14,32 %). Jedinou výjimkou

byl rok 2007, kdy dosáhl hodnoty necelých 30 %. V praxi se stupeň oddlužení ve výši 20-

30 % považuje za minimální pro udržení finanční stability firmy.  Výše ukazatele je u firmy

přímo úměrná výši cizích zdrojů.
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Ukazatele na bázi cash flow 2007 2008 2009 2010 2011

CF z provozní činnosti -366

Roční tržby

Obrat (příjmy z běžné činnosti)

Celkový kapitál

Placené úroky 255 248 143 80 50

Cizí zdroje

Rentabilita tržeb 0,1178 0,0603 0,0531 0,0767 -0,0091

Obratová rentabilita 0,1178 0,0603 0,0531 0,0767 -0,0090

Rentabilita celkového kapitálu 0,2482 0,1456 0,0819 0,0985 -0,0118

Úrokové krytí 25,8667 16,4194 15,0979 37,1000 -7,3200

Stupeň oddluženosti 0,2986 0,1863 0,1136 0,1334 -0,0158

6 596 4 072 2 159 2 968

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

55 988 67 515 40 693 38 697 40 797

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126



4.6 Analýza soustav ukazatelů

        Analýza pomocí soustav se vyhotovuje z toho důvodu, že obsahuje vícero ukazatelů,

které spolu úzce souvisí a vykazují určité vzájemné souvislosti  jak mezi sebou navzájem,

tak  i dílčím  a celkovým  výsledkem.  Tento  oddíl  bude  hodnotit  společnost  pomocí

predikčních a diagnostických modelů. Zvolený výběr obsahuje všechny významné zástupce.

Z modelů, zpracovaných pro podmínky české ekonomiky, jsou jako zástupci vybrány indexy

„IN“ a  D-scóre,  ze zahraničních převzatých modelů to bude Kralickův rychlý  Quick test,

Indikátor bonity a Altmanovo Z-scóre.

4.6.1 Predikční modely

Z predikční modelů byl pro tuto analýzu vybrán pouze bankrotní model Altmanova

Z-scóre pro  firmy,  které  neobchodují  na  burze,  z důvodu  rychlého  zjištění  případného

ohrožení firmy bankrotem, jelikož některé ukazatele vykazovaly jistý druh nestability a bylo

nutno  toto  buď  potvrdit,  nebo  vyvrátit.  Při  zpracování  výpočtu  byla  místo  tržní  hodnoty

vlastního kapitálu, kterou nebylo možno přesně stanovit, použita účetní hodnota vlastního

kapitálu, která víceméně v této krizové době kopíruje skutečnou hodnotu, kterou by firma

měla pří případném prodeji.

Výsledkový  index  (výpočet  –  viz  příloha  č.  6)  se  ve  sledovaném období  většinou

pohyboval v hodnotách nevyhraněné šedé zóny, v roce 2008 se přiblížil limitní výši 2,9 bodů,

která jsou spodní hranicí pro firmy, které s nejvyšší pravděpodobností v nejbližších letech do

bankrotu neupadnou. Rok 2008 naznačil, že pokud dojde k navýšení tržeb se současným

snižováním  záporné  hodnoty  pracovního  kapitálu,  který  znamená  omezenou  likviditu,

dostane se firma nad hranici přímé hrozby budoucích problémů. Z toho jasně vyplývá, jakou

důležitou roli v tomto modelu hraje pracovní kapitál. Můžeme to vidět i na příkladu roku 2011.

Přestože firma vykázala ztrátu, tak se díky tomu, že zvýšila čistý pracovní kapitál, nedostala

ve výsledkovém indexu pod hranici 1,2, která je mezní pro firmy, které mohou v nejbližších

letech být postiženy bankrotem. Dalším důležitým ukazatelem, na který je nutno se zaměřit,

je x3, kterému je přidána nejvyšší váha. Z toho vyplývá, že pokud má firma vysokou hodnotu

celkových aktiv, tak přestože má hospodářský výsledek dostatečně vysoký, tak hodnota celé

funkce je nízká. Model je postaven na výnosnosti a návratnosti aktiv.
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Tabulka č. 17 Výpočet indexu IN01

Pramen: vlastní výpočet

4.6.2. Bonitní modely 

Kralickův Quick test65je jedním z nejvíce známých a využívaných bonitních modelů. 

Z výsledku testu vyplynulo, že firma má lepší finanční stabilitu než výnosovou situaci.  V

prvních dvou letech sledovaného období byla firma v nevyhraněné šedé zóně, v dalších

letech klesla až k hranici, naznačující nebezpečí bankrotu. Přestože firma dosáhla v roce

2008  nejvyššího  zisku  za  sledované  období,  její  výnosová  situace  již  od  tohoto  roku

naznačuje určité problémy. V průměru získala firma ročně 3 bodů. Nejlepším byl rok 2007 s

2,5  body,  nejhorší  rok  2011  se  4,5  body.  V  tom roce  má firma  špatnou  nejen  finanční

65 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné
vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-562-8. str. 125-126.
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Index IN01
2007 2008 2009 2010 2011

Nákladové úroky 255 248 143 80 50

Aktiva

Oběžná aktiva

EBIT 535 -668

Výnosy

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Krátkodobé bankovní úv. 650

1,2028 1,2799 1,3865 1,3549 1,3404

4,4824 9,0927 10,7273 6,6875 -13,3600

0,0430 0,0806 0,0582 0,0178 -0,0215

2,1072 2,4131 1,5439 1,2837 1,3003

0,5342 0,5881 0,5884 0,7088 0,7985

Index IN01 0

Název poměrového ukazatele

Váha poměr. Ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výsledek IN01 0,9949 1,4058 1,2147 0,8466 -0,0997

IN01 =  0,13*X1i + 0,04*X2i + 3,92*X3i + 0,21*X4i + 0,09*X5i 

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

11 800 11 750 11 186 15 767 18 466

1 143 2 255 1 534

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

6 226 4 353 2 644 1 824

X 1i
X 1i = aktiva / cizí zdroje

X 2i
X 2i = EBIT / nákladové úroky

X 3i
X 3i = EBIT / aktiva

X 4i
X 4i = výnosy / aktiva

X 5i
X 5i =oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní

ukaz. X 1i ukaz. X 2i ukaz. X 3i ukaz. X4i ukaz. X 5i



stabilitu, ale i výnosovou situaci. Abychom mohli s určitostí potvrdit, zda má firma finanční

tíseň,  je  nutno  vyhodnotit  ukazatele  ROE  a  ROA.  Kvóta  vlastního  kapitálu  by  měla

převyšovat 30% a pohotová likvidita hodnotu 1.

Tabulka č. 18 Výpočet Kralickova Quick test bonity

Pramen: vlastní výpočet

Pramen: Žižka J: Bakalářská práce, dostupné na: http://www.kiv.zcu.cz/~novyp/dip/bc_zizka.pdf,  
[online], 2012, 1. 4. 2012, str. 8-9
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2. část tabulky č. 18  Přehled průměrných dobrých hodnot pro jednotlivé sektory

Ukazatel
Dobré průměrné hodnoty

Velkoobchod Maloobchod

koeficient samofinancování
f inanční stabilita

20,00% 22,00% 15,00% jiný způs.hodn.

doba splácení dluhu z CF 4 roky 5 let 6 let 8 let

rentabilita tržeb z CF 8,00% 5,00% 6,00% 5,00%

ROA 9,00% 10,00% 9,00% 10,00%

Oblast 
analýzy průmysl 

(výroba)
živnosti 

(řemeslo)

výnosová 
situace

Kralickův Quick test bonity
ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011

koeficient samofinancování 16,86% 21,87% 27,42% 25,31% 22,03%

bodové ohodnocení 3 2 2 2 2

doba splácení dluhu z CF 2,28 3,58 7,35 6,66 -60,60

bodové ohodnocení 1 2 3 3 5

rentabilita tržeb z CF 11,78% 6,03% 5,31% 7,67% -0,91%

bodové ohodnocení 1 3 3 3 5

ROA 4,30% 8,06% 5,82% 1,78% -2,15%

bodové ohodnocení 4 3 4 4 5

Hodnocení finanční stability 2 2 2,5 2,5 3,5

Hodnocení výnosové situace 2,5 3 3,5 3,5 5

Hodnocení celkové situace 2,25 2,5 3 3 4,25





Výpočet indikátoru bonity

Pramen: vlastní výpočet

4.6.3 D-scóre

Model  D-scóre  se  oproti  předcházejícím  modelům  kromě  zahrnutí  vyššího  počtu

proměnných  vyznačuje  převráceným  měřítkem  hodnocení.  To  znamená,  že  standardní

pohledávky z pohledu banky (tím jsou myšleny úvěry, které poskytují banky podnikům a z

pohledu podniku se jedná o úvěrové závazky vůči  bance) se jeví jako bezproblémové s

velkou pravděpodobností návratu v tom případě, kdy se výsledný koeficient D-scóre nachází

v záporných hodnotách pod hranicí mínus 0,365 bodu. 
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Indikátor (Index) bonity
2007 2008 2009 2010 2011

Provozní cash flow -366

Celková aktiva

Zisk před zdaněním 837 431 -766

Zásoby 710 730

Tržby

Cizí zdroje

0,2986 0,1863 0,1136 0,1334 -0,0158

0,0379 0,0931 0,0727 0,0194 -0,0331

0,0315 0,0727 0,0524 0,0143 -0,0247

0,0149 0,0301 0,0340 0,0111 -0,0190

0,0619 0,0105 0,0179 0,0872 0,1253

2,1072 2,4131 1,5439 1,2837 1,3003

Indikátor (Index) bonity

Název poměrového ukazatele

Váha poměr. Ukazatele 1,500 0,080 10,000 5,000 0,300 0,100

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výsledek Indikátoru bonity 1,0700 1,4096 1,0301 0,5549 -0,2009

IB =  1,5*X1i + 0,08*X2i + 10*X3i + 5*X4i + 0,3*X5i + 0,1*X6i 

6 596 4 072 2 159 2 968

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

2 035 1 382

3 465 3 375 5 052

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

X 1i
X 1i = provozní cash flow / cizí zdroje

X 2i
X 2i = celková aktiva / cizí zdroje

X 3i
X 3i =zisk před zdaněním / celková aktiva

X 4i
X 4i = zisk před zdaněním / tržby

X 5i
X 5i = zásoby / tržby 

X 6i
X 6i = tržby  / celková aktiva

IB =  2,5*X1i + 0,08*X2i + 10*X3i + 5*X4i + 0,3*X5i + 0,1*X6i 

ukaz. X 1i ukaz. X 2i ukaz. X 3i ukaz. X4i ukaz. X 5i ukaz. X 6i





CELKOVÉ SHRNUTÍ

V této části budou nejprve shrnuty analyzované poznatky, popsány symptomy nemo-

ci, případně navržena některá dílčí řešení, která by mohla firmě pomoci vylepšit její finanční

zdraví a tím pádem i zefektivnit hospodaření.

Pokud by byla firma hodnocena jen podle předložených výkazů a výsledků analýz a

nestudovaly se hlouběji příčiny, tak by se pouze konstatovalo, že finanční zdraví této firmy

není dobré. Proto je velmi důležité hlouběji poznat vnitřní souvislosti, aby bylo možné na-

pravit vzniklé nedostatky, aby se i zdraví firmy zlepšilo a mohla lépe odolávat neúprosnému

ekonomickému tlaku trhu. Nezbytností je uspořádat vše do určitých souvislostí, které mají vy-

povídací schopnost. Je nadmíru jasné, že pokud firma chce expandovat, musí investovat. A

zde jsou ty spojené nádoby, na které je nutno se zaměřit. Jakmile začne investovat, sníží se

zisky z důvodu zvýšených nákladů. Všechno se odvíjí především od důkladné znalosti vnitro-

podnikové sféry. 

Je nesmírně důležité umět pracovat s účetními daty, protože tyto podávají základní

informace, které jsou nezbytně nutné pro správnou diagnostiku finančního zdraví výrobní

společnosti. Celý proces rozboru a následného rozhodování je s účetnictvím úzce spjat. Roz-

bory – finanční a případně i nefinanční – musí být podrobeny důkladné analýze, jejíž výsle-

dek se stává nezbytným nástrojem pro rozhodování managementu. Zároveň se tak stávají

tyto analýzy spojovacím článkem s účetnictvím, který zajišťuje ze své podstaty vazbu mezi

rozhodnutím a následnou skutečností.

Při hlubším rozboru použitých metod analýz je možno zjistit, že většina používaných

ukazatelů spolu úzce souvisí, navazují na sebe, mají specifický význam a společně se podí-

lejí na celkové úrovni finančního zdraví podniku.

Pro správné rozhodnutí managementu je však potřeba získat další informace z eko-

nomické statistiky. Velkým nedostatkem použití pouze finančních analýz ke stanovení dia-

gnózy finančního zdraví je skutečnost, že účetní data vykazují hodnoty jen k určitému datu

a není v nich zaznamenán časový průběh, což zkresluje výsledky, jsou to výsledky tzv. ex-

po.

Níže  je  uvedena  rekapitulace  (symptomy  případné  nemoci)  výsledků  jednotlivých

ukazatelů,  doplněná  o případné  návrhy  ke  zlepšení,  které  nebyly  pojmenovány  přímo  u

jednotlivých analýz.
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Ukazatele rentability

Tyto ukazatele vykazují v celém sledovaném období velmi nízké hodnoty, relativně

příznivý vývoj je možný pozorovat do roku 2008. Nízká hodnota roku 2007 měla příčinu ve

zvýšené  výkonové  spotřebě  z  důvodu  mimořádných  oprav  dlouhodobého  majetku  a

navýšení ceny materiálu, která nebyla promítnuta do cen hotových výrobků. Také došlo k

navýšení hodnoty celkových aktiv pořízením nových technologických zařízení a dostavbou

nové výrobní haly, jež byla částečně hrazena investičním úvěrem, poskytnutým za tímto úče-

lem bankou. V roce 2008, kdy byly zaznamenány první náznaky nastupující hospodářské

krize, se firmě podařilo dosáhnout nejvyššího zisku za sledované období, přestože jak výko-

nová spotřeba, tak i stálá aktiva nadále rostla. Tržby vzrostly o celých 20,42 %. Protože od

roku 2009 dochází díky krizi k rapidnímu poklesu všech ukazatelů výkonové spotřeby při

dalším růstu stálých aktiv, pro zvýšení efektivity výroby bude nutno co nejvíce snížit náklady

a zaměřit se více na export. Zisková marže je ze své podstaty ve velké míře ovlivněna saz-

bou daně z příjmu právnických osob. Pokud dojde k jejímu snížení, automaticky se navýši

čistý zisk, což zlepší většinu porovnávaných ukazatelů.

Ukazatele aktivity

Koeficienty ukazatele vázanosti aktiv a relativní vázanosti stálých aktiv se budou po-

stupně zlepšovat v návaznosti na snižování hodnoty stálých aktiv jejich postupným odepi-

sováním. Jako nejefektivnější doporučení v této fázi se jeví prozatímně nepořizovat další in-

vestiční majetek ani nedělat rozsáhlé úpravy či opravy stávajícího DHM.

Co se  týká  hospodaření  se  zásobami,  jako klad  je  možno vyzdvihnou  rozhodnutí

majitele  v roce  2008  snížit  zásoby  materiálu  na  co  nejnižší  úroveň  a využívat  způsob

dodávek formou just–in time, čímž si firma uvolnila finanční zdroje, které byly takto vázány

v zásobách. Bylo by dobré, kdyby se firma k tomuto způsobu opět vrátila. Velká vázanost

finančních prostředků v zásobách snižuje likviditu firmy a nedovoluje jí rychle reagovat na

tržní  změny.  Zvýšení  zásob na konci  roku  z  důvodu avizovaného zvýšení  jejich  ceny  v

následujícím roce pomohlo firmě v cenové konkurenci hotových výrobků, ale zároveň se jí

snížily volné provozní prostředky.

Velkým problémem této firmy je doba obratu pohledávek a jejich výše po splatnosti.

Doba obratu závazků sice převyšuje dobu obratu pohledávek a firma tímto čerpá bezúročný

provozní úvěr, ale firma se díky tomu dostala do druhotné platební neschopnosti se všemi je-

jími důsledky.  Nejvhodnějším doporučením pro zlepšení situace se jeví využití  faktoringu,

který zajistí efektivnější a tím pádem rychlejší úhradu pohledávek.
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Ukazatele zadluženosti a finanční struktury

Krátkodobá zadluženost firmy je vysoká, jejímu dalšímu prohlubování by měla firma

zabránit, neboť ohrožuje její solventnost. Protože firma prozatím nedisponuje velkými zdroji

vlastního kapitálu, dokonce se jí v roce 2011 snížil z důvodů příčin, které již byly uvedeny,

mohla by mít v případě rozšíření výroby problémy se získáním provozního úvěru. Jako pozi-

tivum lze hodnotit  trend snižování podílu dlouhodobých úvěrů,  které firmu zatěžují úroky.

Jako negativní je možno chápat  hrazení dlouhodobých aktiv krátkodobými závazky, ze kte-

rých se takto stává krátkodobý provozní úvěr. Tyto změny mají dopad na snižování hodnoty

ČPK a hodnoty ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv dlouhodobými závazky. Protože

firma nemá problémy se splácením úvěrů, je možno jí doporučit  využití provozního úvěru na

překlenutí tíživé finanční situace.

Ukazatele likvidity

Likvidita je nejslabším článkem celého procesu ekonomiky firmy. Protože úzce souvisí

s aktivitou, měla by se firma více zaměřit na zlepšení vymahatelnosti pohledávek a zkrácení

doby úhrad. Tím zároveň dojde ke zlepšení cash flow, což se odrazí i v dalších oblastech. 

Vypovídací  schopnost  ukazatelů  likvidity  z velké  míry  ovlivňuje  využívání  krátkodobých

závazků k úhradě stálých aktiv.  Je to sice velmi  riskantní způsob zajištění si  provozního

úvěru, ale i nejlevnější.

Predikční modely

Výsledky bankrotního modelu Altmanova Z-scóre řadí firmu do šedé zóny, takže není

možno s určitostí predikovat, zda se situace ve firmě bude zhoršovat či zlepšovat. Náznaky

zhoršení tu sice jsou, ale jsou převážně způsobeny spíše finanční krizí než špatným roz-

hodnutím managementu. Firma svým výsledkem roku 2008 jasně ukázala, že je schopna za-

řadit se mezi firmy, které se nemusí v dohledné době bát bankrotu. Kladně lze hodnotit neda-

ňový odpis nedobytných pohledávek v roce 2010 a 2011, přestože to na veškeré analýzy

mělo negativní dopad ve zhoršených výsledných ukazatelích, ale hodnota aktiv nyní odráží

jejich skutečnou výši, což je pro další plánování, nejen cash flow, velice důležité.

Dle  dosažených  výsledků  pomocí  Indexu  IN01  nelze  pro  období  2007  –  2010

jednoznačně říci, zda firma tvořila hodnotu či spěla k bankrotu, pohybovala se v tzv. „šedé

zóně“. K posouzení roku 2011 by byla nutná hlubší analýza, protože použitá data nejsou

očištěna o mimořádné náklady. Pokud bude firma zvyšovat v následujících letech zisk při

snižování  úvěrů,  bude  tímto  indexem  označována  za  finančně  silný  podnik,  který  tvoří

hodnotu (v konstrukci vzorce je kladen velký důraz na EBIT a nákladové úroky.) 
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Bonitní model Kralickova Quick testu ukázal, že má firma lepší finanční stabilitu než

rentabilitu s náznakem nebezpečí bankrotu. Proto je pro firmu nezbytně nutné  pečlivě sle-

dovat vývoj ukazatelů tohoto modelu v roce 2012. 

Jako nejvhodnější model vícerozměrné klasifikace k posuzování finanční situace  se

jeví model Indikátor (index) bonity. Index bonity hodnotí finanční situaci, zda je dobrá, velmi

dobrá, či s problémy, jde tedy o příklad bankrotního a bonitního modelu zároveň. Jsou to dvě

různé výpovědi, které mezi sebou nelze jednoduše porovnat. Oběma lze důvěřovat co se

týče ohodnocení podniku. Hodnocení ukázalo, že je firma kromě roku 2011 dobrá a má jen

určité problémy, které budou vyřešeny, pokud bude firma vytvářet zisk.

V  posledním  z  použitých  modelů,  D-scóre,  má  firma  podle  výsledků  velmi  dobrý

scóring a nemusí se obávat, že by jí banka neposkytla úvěr. Proto by bylo dobré, kdyby toho

firma využila a zajistila si provozní úvěr, který by v mnohém vyřešil stávající problémy.
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ZÁVĚR

U každého podnikání je vrcholový management vystaven potenciálním rizikům, kterým

musí čelit ať již z pozice odpovědnosti za svěřený majetek či z pozice vlastníka. Aby se mohl

správně  a  strategicky  rozhodovat,  potřebuje  k  tomu  relevantní  podklady.  Jedním  ze

základních podkladů pro  rozhodování  je  analytický  rozbor  veškerých podnikových aktivit,

zvláště pak finančních, protože finance jsou hybnou silou jakéhokoliv  ekonomického kroku.

V dnešní celosvětové hospodářské krizi se těší stále větší pozornosti finančních analytiků a

strategického  managementu  diagnostický  rozbor  hospodaření,  prováděný  na  základě

různých finančních analýz.

Pro diplomovou práci byla vybrána výrobní firma do 50 zaměstnanců, kterých je u nás

většina, z toho důvodu, aby bylo možno ukázat na jejím příkladu,  jak zdánlivé maličkosti

ovlivní náhled na firmu jako celek a jak je vždy potřeba dopředu promyslet i za pomoci ana-

lýz další postup, zvážit všechny okolnosti a případné následky a potom teprve udělat důležitá

rozhodnutí,  protože i prosperující firma ve špatných rukou může doznat úpadku a naopak

velmi špatně vypadající firma se může díky správnému strategickému rozhodnutí přeměnit

ve vysoce prosperující, která je schopna naplňovat smysl své existence.

Z důvodu lepšího pochopení souvislostí je práce rozdělena na část teoretickou a část

praktickou. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější poznatky, které jsou nutné pro po-

chopení důvodu a následného použití různých metod finančních analýz pro diagnostikování

finančního zdraví firmy, které jsou získány četbou odborných knih a webových stránek.

V praktické části byl naplněn vlastní cíl této diplomové práce, kdy byl za pomoci růz-

ných finančních ukazatelů vytvořen základní obraz finančního zdraví podniku, poukázáno na

silná i slabá místa a dán návrh na zlepšení. Každá z použitých metod má jinou vypovídací

schopnost, má jisté klady, pro které je dobré je využít a zároveň určité nedostatky, proto není

možné se beze zbytku na tyto výstupy jednoznačně spolehnout. Je k tomu zapotřebí dosta-

tečné množství zkušeností a velká dávka intuice.
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and Taxes (EBIT),  revenues, insolvency, interest coverage, profitability, indicators,  liquidity,

asset utilization ratios

Anotace: Smyslem  této  diplomové  práce  je  ukázat  na  praktickém  příkladu  výrobní

společnosti  NAUPO  s.r.o.,  jak  lze  odhalit  při  využití  základních  metod  a  nástrojů,

používaných pro zjištění finančního zdraví společnosti, nejen silné a slabé stránky  podniku,

ale že výsledky těchto analýz se mohou stát dobrými nástroji pro efektivní řízení podniku.

Pro  stanovení  diagnózy  byl  vybrán  (použit)  finanční  vývoj  analyzované  společnosti  v

časovém horizontu pěti let. V teoretické části je stručné seznámení se s pojmem diagnostika

finančního  zdraví,  popsány  zdroje  informací  (rozvaha,  výsledovka,  cash  flow,  inventury,

statistika), jejich vzájemné vztahy, souvislosti a vazby. Dále jsou popsány způsoby, kterými

lze zjistit případné nedostatky, které mají za následek celkové finanční onemocnění firmy.

V praktické části po krátkém představení vybrané výrobní společnosti jsou na skutečných

datech  aplikovány  metody  analýz,  jejichž  výsledek  lze  použít  ke  stanovení  diagnózy

finančního  zdraví  vybraného  podniku.  V  závěru  diplomové práce  jsou  shrnuty poznatky,

získané aplikováním jednotlivých metod. Je poukázáno jednak na oblasti, ve kterých je firma

silná, ale především na slabá místa, která mohou být příčinou oslabené ekonomické situace

podniku.

Abstract: The purpose of this Master's Thesis is to show, on practical example of the manu-

facturing corporation NAUPO, LLC., how to detect not only firm‘s strengths and weaknesses

by using methods and tools of financial analysis, but also to show that the results of the fi-

nancial analysis can be a great tool for effective company management. For the diagnoses it

was used five years financial development of the selected company. The theoretical part

gives a brief  introduction  to  the diagnostics of  financial  health,  describes the information

sources (balance sheet, profit and loss report, cash flow, inventories, statistics), their rela-

tions and connections. Further there are described ways how to find discrepancies that result

in overall bad financial condition of a company. In the practical part, after a short introduction

of the particular company, methods of financial analyzes are applied with the use of real

data. The results are used to determine financial health of the company. The final part of the

Master’s Thesis summarizes the findings achieved by applying the various methods. It speci-

fies both the strong and week points of the company; however there is focus on weak points,

which could be the cause of weaker economical situation of the company.

79



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ

Literatura:

[1] BREALEY, A. Richard a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Autori

zovaný překlad z originálního anglického vydání Principles of Corporate Finance. 1. 

vydání. Praha: Computer Press, 2000. 1 064 stran. ISBN 80-7226-189-4.

[2] ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 1. vydání, Brno: Computer Press, 2006. 

182 stran. ISBN 80-251-1124-5.

[3] ČERNÁ, Alena a kol. Finanční analýza. 1. vydání. Bankovní institut. 1997. 293 stran. 

ISBN neuveden.

[4] FIBÍROVÁ, Jana. ŠOLJAKOVÁ, Libuše. WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažer

ské účetnictví. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007. 432 stran. ISBN 978-80-7357-299-0.

[5] FREIBERG, František. Cash-flow: řízení likvidity podniku. 3. rozšířené vydání. 

Praha: MAMAGEMENT PRESS, 1997. 173 stran. ISBN 80-85943-37-9.

[6] HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1.vydání. Praha: ASPI, 2008. 208 

stran. ISBN 978-80-7357-392-8.

[7] KALOUDA, František. Základy firemních financí. DSO, skriptum ESF MU. 1. vydání. 

Brno, 2006. 171 stran. ISBN 80-210-4106-4.

[8] KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO. Podniková diagnostika. 1. vydání. Ostrava: Tan

dem.1998. 343 stran. ISBN 80-902167-4-9.  

[9] KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. BECK, 

2010. 796 stran. ISBN 978-80-7400-194-9.

[10] KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza. 3. vydání. Brno: Sting, 2008. 77 stran. ISBN 

978-80-86342-76-4.

[11] KOVANICOVÁ, Dana a kol. Finanční účetnictví – světový koncept, 4. aktualizované 

vydání. Praha: Polygon  2003. 536 stran. ISBN 80-7273-090-8.

[12] KOVANICOVÁ, Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví – Díl II – Fi

nanční analýza účetních výkazů. 4. aktualizované vydání. Praha: Polygon, 1999. 303 

stran. ISBN 80-85967-88-X.

[13] Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRSTM) 2005 včetně Mezinárodních 

účetních standardů (IASTM) a interpretací k 1. lednu 2005. Český překlad. London, 

IASB, 2005. ISBN 1-904230-79-2.

[14] RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi,  2. aktual. 

Vydání. Praha: GRADA ,2008. 128 stran. ISBN 978-80-247-2481-2.

80



[15] SŮVOVA, Helena a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. 

vydání. Praha: Bankovní institut, 1999. 622 stran. ISBN 80-7265-027-0.

[16] SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera – finanční analýzy v řízení 

firmy. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 stran. ISBN 80-7226-

562-8.

[17] VALACH, Josef. a kolektiv. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: EKOPRESS, 

1999. dotisk  - 2001. 324 stran. ISBN 80-86119-21-1.

Internetové zdroje:

1. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 

563/1991 Sb., zákona o účetnictví. dostupné na: http://business.center.cz/business/, 

[online], 2012, 24. 2. 

2. PROKŮPKOVÁ, Danuše. Cash-flow – Peněžní toky, dostupné na: 

www.dashofer.cz/download/ukazky/cash_flow.doc, [online], 2012, 2. 4. a 14. 4.

3. www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyhlaska_410_-_Uplne_zneni_s_vyznacenim_zmen.doc, 

[online], 2012, 15. 4.

4. Srovnávání hodnot statistických ukazatelů, dostupné na:  

http://www.hf.tul.co/upload/files/indexy.pdf, [online], 2010, 6. 3.

5. BLECHOVÁ, Beata. Charakteristika přístupů používaných v EU pro hodnocení efektivního

daňového zatížení příjmů korporací, dostupné na: 

http://kvf.vse.cz/storage/1215673776_sb_blechovbeata.pdf, [online], 2012, 7. 3. 

6. Retained Earnings, dostupné na:

http://www.investopedia.com/terms/r/retainedearnings.asp, [online], 2012, 10. 3. 

7. KUBÍČKOVÁ, D. Studijní materiály předmětu VSFS:BP_FA, dostupné na:

http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2007/BP_FAP/FA_LS07_3.pr.21.3.pdf, [online], 2010, 

9. 3. 2010

8. Výpis z OR, dostupné na: http://www.justice.cz, [online], 2012, 1. 4.   

9. ŽIŽKA, J. Bakalářská práce, dostupné na: 

http://www.kiv.zcu.cz/~novyp/dip/bc_zizka.pdf, [online], 2012, 13. 4.

Ostatní zdroje:

1. Výkaz zisků a ztrát společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

2. Rozvaha společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

81



3. Obratovka účtů společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

4. Příloha k účetní závěrce společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

5. Dokladová inventura společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

6. Statistické výkazy společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011

7. Osobní dotazování ve firmě

SEZNAM SCHÉMAT

Schéma 1  Provázanost výkazů Cash flow – Rozvaha – Výsledovka....................................18

Schéma 2. Struktura rozvahy ve vazbě na typy rozhodování.................................................19

Schéma 3  Metody finanční analýzy.......................................................................................20

Schéma 4  Rozdělení jednotlivých částí zisku mezi subjekty.................................................27

Schéma 5 Interpretace výsledků Altmanova Z-skóre.............................................................38

Schéma 6 Interpretace výsledků Altmanova Z-skóre pro rozvojové země.............................38

Schéma 7  Kriteriální hodnoty Indexu IN01............................................................................39

Schéma 8 Konstrukce výpočtových ukazatelů Quick testu....................................................40

Schéma 9 Konstrukce stupnice hodnocení ukazatelů Quick testu.........................................40

Schéma 10 Interpretace hodnocení ukazatelů Quick testu....................................................40

Schéma 11 Interpretace výsledků indikátoru bonity................................................................41

SEZNAM GRAFŮ

Graf 1 Vývoj rentability v čase................................................................................................52

Graf 2 Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků........................................................55

Graf 3 Ukazatel finanční páky.................................................................................................60

Graf 4 Provozní výrobní ukazatele – shrnutí..........................................................................64

Graf 5 Vývoj Altmanova Z-scóre v čase.................................................................................67

Graf 6 Vyjádření výsledku indexu bonity za sledované období..............................................70

Graf 7 grafické znázornění výsledků bonitních a bankrotních modelů včetně D-scóre..........72

SEZNAM TABULEK

Tabulka č. 1 Horizontální analýza rozvahy za období 2007–2011 (% i absolutní)..................85

Tabulka č. 2 Vertikální analýza rozvahy za období 2007-2011...............................................86

Tabulka č. 3 Horizontální analýza výsledovky za období 2007-2011 (% i absolutní)..............87

82



Tabulka č. 4  Vertikální analýza výsledovky za období 2007-2011.........................................88

Tabulka č. 5 Výpočet ČPK z pohledu managementu a pohledu vlastníků..............................49

Tabulka č. 6 Analýza cash flow...............................................................................................50

Tabulka č. 7 Výpočet ukazatelů rentability v čase .................................................................89

Tabulka č. 8 Výpočet ukazatele nákladovosti v čase..............................................................54

Tabulka č. 9 Výpočet finanční páky (ROE).............................................................................54

Tabulka č. 10 Výpočet doby obratu zásob, pohledávek a závazků........................................55

Tabulka č. 11 Další ukazatele aktivity......................................................................................57

Tabulka č. 12 Výpočet ukazatelů, vztahujících se k zadluženosti...........................................58

Tabulka č. 13 Výpočet ukazatelů likvidity................................................................................61

Tabulka č. 14 Výpočet ukazatelů solventnosti........................................................................62

Tabulka č. 15 Výpočet provozních ukazatelů..........................................................................63

Tabulka č. 16 Výpočet ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow.................................65

Tabulka č. 17 Výpočet Indexu IN............................................................................................68

Tabulka č. 18 Výpočet bonitního modelu Kralickův Quick test...............................................69

Tabulka č. 19 Výpočet bankrotního Altmanova Z-scóre.........................................................90

Tabulka č. 20 Výpočet D-scóre...............................................................................................91

SEZNAM PŘÍLOH

1. Tabulka č. 1 Horizontální analýza rozvahy......................................................................... 85

2. Tabulka č. 2 Vertikální analýza rozvahy..............................................................................86

3. Tabulka č. 3  Horizontální analýza výsledovky....................................................................87

4. Tabulka č. 4 Vertikální analýza výsledovky …....................................................................88

5. Tabulka č. 7 Výpočet ukazatelů rentability v čase …..........................................................89

6. Tabulka č. 19 Výpočet bankrotního Altmanova Z-scóre......................................................90

7. Tabulka č. 20 Výpočet D-scóre...........................................................................................91

8. Rozvaha společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011 - aktiva.....................................92

9. Rozvaha společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011 – pasiva...................................93

10. Výkaz zisků a ztrát společnosti NAUPO s.r.o. za období 2007-2011................................94

11. Výkaz cash flow společnosti NAUPO s.r.o. Za období 2007-2011....................................95

83



SEZNAM ZKRATEK

A aktiva

AE analytická evidence

CF cash flow (přehled o finančních tocích)

ČPK čistý pracovní kapitál

DHM  dlouhodobý hmotný majetek

DOP doba obratu pohledávek

DOZ doba obratu závazků

EAT čistý zisk po zdanění

EBIT zisk před úroky a zdaněním (provozní výsledek hospodaření)

FA faktura

HV hospodářský výsledek

KZ konečný zůstatek

NPO náklady příštích období

P pasiva

PC pořizovací cena

PMOS zisková marže

PS počáteční stav

ROA rentabilita celkových vložených aktiv

ROC rentabilita nákladů

ROCE rentabilita dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých zdrojů)

ROE rentabilita vlastního kapitálu

ROI rentabilita vloženého kapitálu

ROS rentabilita tržeb

s.r.o. společnost s ručením omezeným

VK vlastní kapitál

ZC zůstatková cena

84



Příloha č. 1 

Tabulka č. 1 Horizontální analýza rozvahy

Pramen: Vlastní konstrukce na základě výkazů společnosti
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Tabulka č.  1  Hori zontální analýza  rozvahy za  období 2007 – 2011

Rozvaha (v celých tisících Kč) 2007
2008-2007 2008/2007

2008
2009-2008 2009/2008

2009
2010-2009 2010/2009

2010
2011-2010 2011/2010

2011
absolutní [%] absolutní [%] absolutní [%] absolutní [%]

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 5% -6% 14% 861 3%

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 10% -960 -6% -854 -6% -13%

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 10% -960 -6% -854 -6% -13%

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) -50 0% -564 -5% 41% 17%

Zásoby (ř. 33 až 38) -80% 710 20 3% 730 362% 50%

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 33% -20 0% 18% 12%

Finanční majetek (ř. 59 až 62) 803 249 31% -564 -54% 488 176 36% 664 -366 -55% 298

Časové rozl išení  (ř. 64 až 66) 158 -62 -39% 96 -93 -97% 3 54 1800% 57 -11 -19% 46

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 5% -6% 14% 861 3%

Vlastní kapitál    (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 37% 18% 400 6% -798 -10%

Základní kapitá l  (ř. 70 až  72 ) 106 0 0% 106 0 0% 106 0 0% 106 0 0% 106

20 0 0% 20 0 0% 20 0 0% 20 0 0% 20

Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 745 21% 38% 19% 400 6%

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 746 893 120% -529 -32% -710 -64% 400 -300% -798

Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) -235 -1% -13% 17% 882 4%

Rezervy   (ř. 87 až 90) 0 100% -100% 0 0 0% 0 0 0% 0

Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) -237 -1% 738 5% 25% 10%

Bankovní úvěry a výpomoci   (ř. 115 až 117) -30% -39% -820 -31% -64% 650

Časové rozl išení  (ř. 119 + 120) 0 1 0% 1 119 100% 120 147 123% 267 777 291%

26 570 1 404 27 974 -1 617 26 357 3 781 30 138 30 999

14 612 1 516 16 128 15 168 14 314 -1 827 12 487

14 612 1 516 16 128 15 168 14 314 -1 827 12 487

11 800 11 750 11 186 4 581 15 767 2 699 18 466

3 465 -2 755 2 645 3 375 1 677 5 052

7 532 2 456 9 988 9 968 1 760 11 728 1 388 13 116

1 052

26 570 1 404 27 974 -1 617 26 357 3 781 30 138 30 999

4 479 1 638 6 117 1 110 7 227 7 627 6 829

Rezervní fondy, neděl itelný fond  a 
ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 )79 + 80 )

3 607 4 352 1 639 5 991 1 110 7 101 7 501

1 639 1 110 -1 198

22 091 21 856 -2 846 19 010 3 234 22 244 23 126

1 875 1 875 -1 875

15 865 15 628 16 366 4 054 20 420 2 056 22 476

6 226 -1 873 4 353 -1 709 2 644 1 824 -1 174

1 044
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Tabulka č. 2   Vertikální analýza rozvahy v letech 2007 – 2011

Rozvaha (v celých tisících Kč) 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 100% 100% 100% 100% 100%

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 55% 58% 58% 47% 40%

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 55% 58% 58% 47% 40%

Oběžná aktiv a (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 44% 42% 42% 52% 60%

Zásoby (ř. 33 až 38) 13% 710 3% 730 3% 11% 16%

Krátkodobé pohledáv ky  (ř. 49 až 57) 28% 36% 38% 39% 42%

Finanční majetek (ř. 59 až 62) 803 3% 4% 488 2% 664 2% 298 1%

Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 158 1% 96 0% 3 0% 57 0% 46 0%

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 100% 100% 100% 100% 100%

Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 17% 22% 27% 25% 22%

Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 106 0% 106 0% 106 0% 106 0% 106 0%

20 0% 20 0% 20 0% 20 0% 20 0%

Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 14% 16% 23% 24% 24%

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 746 3% 6% 4% 400 1% -798 -3%

Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 83% 78% 72% 74% 75%

Rezervy   (ř. 87 až 90) 0 0% 7% 0 0% 0 0% 0 0%

Krátkodobé záv azky   (ř. 103 až 113) 60% 56% 62% 68% 73%

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 23% 16% 10% 6% 650 2%

Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 0 0% 1 0% 120 0% 267 1% 3%

Výdaje příštích období 0 0% 1 0% 120 0% 267 1% 3%

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

11 800 11 750 11 186 15 767 18 466

3 465 3 375 5 052

7 532 9 988 9 968 11 728 13 116

1 052

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 
80 )79 + 80 )

3 607 4 352 5 991 7 101 7 501

1 639 1 110

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

1 875

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

6 226 4 353 2 644 1 824

1 044

1 044
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Tabulka č.  3  Horizontální analýza výsledovky za období 2007 – 2011

Výkaz zisku a ztrát (v celých tisících Kč) 2007
2008/2007 2008/2007

2008
2009/2008 2009/2008

2009
2010/2009 2010/2009

2010
2011/2010 2011/2010

#REF!
absolutní [%] absolutní [%] absolutní [%] absolutní [%]

Výnosy celkem 21% -40% -5% 5%

Náklady celkem 19% -40% -3% 9%

Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 20% -40% -5% 4%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20% -40% -5% 4%

Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 16% -45% -8% 18%

Spotřeba materiálu a energie 19% -47% -8% 17%

Služby -597 -17% -352 -12% -289 -11% 630 28%

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 38% -22% 365 3% -27%

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 490 7% -616 -8% -79 -1% -325 -5%

Mzdové náklady 369 7% -435 -8% -36 -1% -249 -5%

Náklady  na sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 117 6% -182 -9% -43 -2% -76 -4%

Sociální náklady 21 4 19% 25 1 4% 26 0 0% 26 0 0% 26

Daně a poplatky 18 15 83% 33 0 0% 33 1 3% 34 2 6% 36

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 624 37% 58% -487 -13% -43%

Tržby  z dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) 5 83 1660% 88 -52 -59% 36 -6 -17% 30 33 110% 63

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 15 300% 20 -20 -100% 0 0 0% 0 0 100% 0

Tržby z prodeje materiálu 0 68 100% 68 -32 -47% 36 -6 -17% 30 33 110% 63

62 2819% -176% -142% 571 -906 -159% -335

Ostatní provozní výnosy 0 10 100% 10 -10 -100% 0 0 0% 0 488 100% 488

Ostatní provozní náklady 325 149 46% 474 -82 -17% 392 -18 -5% 374 293%

Provozní výsledek hospodaření 97% -721 -32% -999 -65% 535 -225% -668

Nákladové úroky 255 -7 -3% 248 -105 -42% 143 -63 -44% 80 -30 -38% 50

Ostatní finanční výnosy 0 0 0% 0 0 0% 0 10 100% 10 -10 -100% 0

Ostatní finanční náklady 105 -29 -28% 76 -45 -59% 31 3 10% 34 14 41% 48

Finanční výsledek hospodaření -360 36 -10% -324 150 -46% -174 70 -40% -104 6 -6% -98

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 91 305 335% 396 -124 -31% 272 -241 -89% 31 1 3% 32

- splatná 91 305 335% 396 -124 -31% 272 -241 -89% 31 1 3% 32

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30+48-49) 692 0 122% -447 -29% -688 -63% 400 -300% -798

Mimořádné výnosy 56 48 86% 104 -48 -46% 56 -56 -100% 0 0 0% 0

Mimořádné náklady 2 -2 -100% 0 34 100% 34 -34 -100% 0 0 0% 0

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 54 50 93% 104 -82 -79% 22 -22 -100% 0 0 0% 0

56 044 11 575 67 619 -26 870 40 749 -2 052 38 697 2 100 40 797

55 207 10 377 65 584 -26 217 39 367 -1 101 38 266 3 297 41 563

55 983 11 434 67 417 -26 760 40 657 -2 000 38 657 1 589 40 246

55 983 11 434 67 417 -26 760 40 657 -2 000 38 657 1 589 40 246

45 438 7 389 52 827 -23 579 29 248 -2 365 26 883 4 815 31 698

41 948 7 986 49 934 -23 227 26 707 -2 076 24 631 4 185 28 816

3 490 2 893 2 541 2 252 2 882

10 545 4 045 14 590 -3 181 11 409 11 774 -3 226 8 548

7 299 7 789 7 173 7 094 6 769

5 350 5 719 5 284 5 248 4 999

1 928 2 045 1 863 1 820 1 744

1 703 2 327 1 356 3 683 3 196 -1 369 1 827

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příš tích období 1 748 1 810 -3 180 -1 370 1 941

1 096 1 470

1 143 1 112 2 255 1 534 -1 203

1 535 1 088 -1 198
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Výkaz zisku a ztrát (v  celých tisících Kč) 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

Výnosy celkem 100% 100% 100% 100% 100%

Náklady celkem 99% 97% 97% 99% 102%

Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 100% 100% 100% 100% 99%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 99%

Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 81% 78% 72% 69% 78%

Spotřeba materiálu a energie 75% 74% 66% 64% 71%

Služby 6% 4% 6% 6% 7%

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 19% 22% 28% 30% 21%

Osobní náklady (ř. 13 až 16) 13% 12% 18% 18% 17%

3% 3% 9% 8% 4%

5 0% 88 0% 36 0% 30 0% 63 0%

62 0% 3% -3% 571 1% -335 -1%

Ostatní provozní náklady 325 1% 474 1% 392 1% 374 1% 4%

Prov ozní v ýsledek hospodaření 2% 3% 4% 535 1% -668 -2%

Finanční v ýsledek hospodaření -360 -1% -324 0% -174 0% -104 0% -98 0%

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 91 0% 396 1% 272 1% 31 0% 32 0%

692 1% 2% 3% 400 1% -798 -2%

746 1% 2% 3% 400 1% -798 -2%

837 1% 3% 3% 431 1% -766 -2%

Tabulka č.4 Vertikální analýza výsledovky za období 2007 – 2011

56 044 67 619 40 749 38 697 40 797

55 207 65 584 39 367 38 266 41 563

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

45 438 52 827 29 248 26 883 31 698

41 948 49 934 26 707 24 631 28 816

3 490 2 893 2 541 2 252 2 882

10 545 14 590 11 409 11 774 8 548

7 299 7 789 7 173 7 094 6 769
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 1 703 2 327 3 683 3 196 1 827
Tržby z dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 20+21)

Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 1 810 -1 370

1 470

1 143 2 255 1 534

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  
(ř. 30+48-49) 1 535 1 088
Hospodářský výsledek za účetní období 
(+/-)  (ř. 52+58-59) 1 639 1 110
Hospodářský výsledek před zdaněním  
(+/-)  (ř. 30+48+53-54) 2 035 1 382
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Ukazatele rentability 2007 2008 2009 2010 2011

Celková aktiva

Celkový kapitál

Vlastní kapitál

Cizí kapitál

Dlouhodobé závazky 75

Tržby

EBIT 535 -668

EAT 746 400 -798

ROA 0,0430 0,0806 0,0582 0,0178 -0,0215

ROI 0,0430 0,0806 0,0582 0,0178 -0,0215

ROE 0,1666 0,2679 0,1536 0,0524 -0,1169

Rentabilita cizího kapitálu 0,0338 0,0750 0,0584 0,0180 -0,0345

ROCE 0,1068 0,2154 0,1554 0,0591 -0,0968

ROS 0,0204 0,0334 0,0377 0,0138 -0,0166

PMOS 0,0133 0,0243 0,0273 0,0103 -0,0198

ROC 0,9796 0,9666 0,9623 0,9862 1,0166

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

6 226 4 353 2 644 1 424

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

1 143 2 255 1 534

1 639 1 110
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Altmanovo Z-scóre
2007 2008 2009 2010 2011

Pracovní kapitál (ČPK)

Aktiva

Nerozdělený zisk

EBIT 535 -668

Tržní hodnota vlastního kapitálu

Účetní hodnota dluhu

Tržby

-0,1530 -0,1386 -0,1965 -0,1677 -0,1479

0,1638 0,2142 0,2694 0,2489 0,2162

0,0430 0,0806 0,0582 0,0178 -0,0215

0,2028 0,2799 0,3802 0,3429 0,2953

2,1072 2,4131 1,5439 1,2837 1,3003

Altmanovo Z-scóre

Název poměrového ukazate

Váha poměr. Ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,420 0,998

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výsledek Z-scóre 2,35085828 2,85831228 1,96861098 1,57085292 1,43190178

X i  =  0,717*X1i + 0,847*X2i + 3,107*X3i + 0,42*X4i + 0,998*X5i

-4 065 -3 878 -5 180 -5 053 -4 585

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

4 353 5 991 7 101 7 501 6 703

1 143 2 255 1 534

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

X 1i X 1i = pracovní kapitál / aktiva

X 2i X 2i = nerozdělený zisk / aktiva

X 3i X 3i = EBIT / aktiva

X 4i X 4i = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu

X 5i X 5i = tržby / aktiva

X i  =  0,717*X1i + 0,847*X2i + 3,107*X3i + 0,42*X4i + 0,998*X5i

ukaz. X 1i ukaz. X 2i ukaz. X 3i ukaz. X4i ukaz. X 5i
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D – scóre

2007 2008 2009 2010 2011

DHM (stálá aktiva)

Celková aktiva

Tržby za výkony a zboží

Výnosy

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 650

Krátkodobé závazky

EAT = zisk po zdanění 746 400 -798

Čistý pracovní kapitál

Odpisy

Rezervy 0 0 0 0

Celková pasiva

0,5499 0,5765 0,5755 0,4749 0,4028

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0670 0,0000 0,0000 0,0000

0,2343 0,1556 0,1003 0,0605 0,0210

0,5971 0,5587 0,6209 0,6775 0,7251

0,9999 0,9987 0,9991 0,9992 0,9984

0,0304 0,0345 0,0905 0,0826 0,0453

0,0133 0,0243 0,0273 0,0103 -0,0198

5,3080 5,5034 4,0706 4,1742 5,0931

0,8314 0,7813 0,7213 0,7381 0,7460

X 11i  = doba spl .dluhů = dlouhod.+krátk.závazky–pohot.peněžní prostř./CF

2,2835 3,5796 7,3543 6,6563 -60,5956

D-skóre = - 0,46 + 0,019 (DHM / aktiva) + 0,026 ( dlouhod.pohl. / aktiva) – 
0,028 (rezervy / pasiva) - 0,015 (dlouhod.závazky / pasiva) + 0,02 
(krátkod.závazky / pasiva) – 0,018 (tržby za výk.a zboží / výnosy) – 0,023 
(odpisy / výnosy) – 0,01 (rentabilita výnosů) – 0,301 (využití aktiv) + 0,015 
(celková zadluženost) + 0,003 (doba splatnosti dluhů) 

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

55 988 67 505 40 693 38 687 40 309

6 226 4 353 2 644 1 824

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

1 639 1 110

-4 065 -3 878 -5 180 -5 053 -4 585

1 703 2 327 3 683 3 196 1 827

1 875

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

X 1i
X 1i = Stálá aktiva / ∑ aktiv

X 2i
X 2i = dlouhodobé pohledávky / celková aktiva

X 3i
X 3i = rezervy / pasiva

X 4i
X 4i = dlouhodobé závazky / pasiva

X 5i
X 5i = krátkodobé závazky / pasiva

X 6i
X 6i = tržby za výkony a zboží / výnosy

X 7i
X 7i = odpisy / výnosy

X 8i  
X 8i = rentabilita výnosů = EAT / výnosy

X 9i  
X 9i = využití aktiv =tržby / čistá aktiva = tržby / (stálá aktiva + čistý prac.

X 10i  
X 10i = celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva

X 11i  
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  Rozvaha v plném rozsahu za období 2007 – 2011

Rozvaha (v celých tisících Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

001 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

A. 002 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

B. 003 Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

B. I. 004 Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 0 0 0 0 0

B. I. 1 005 Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

2 006 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

3 007 Software 0 0 0 0 0

4 008 Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

5 009 Goodwill 0 0 0 0 0

6 010 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

7 011 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

8 012 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B. II. 013 Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)

B. II. 1 014 Pozemky 0 0 0 69 69

2 015 Stavby

3 016 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

4 017 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

5 018 Základní stádo a pěstitelská zvířata 0 0 0 0 0

6 019 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

7 020 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

8 021 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

9 022 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 32 29 26 24 21

B. III. 023 Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 0 0 0 0 0

B. III. 1 024 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0

2 025 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

3 026 Ostatní dloudobé cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0

4 027 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osobna, podstatný vliv 0 0 0 0 0

5 028 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

6 029 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

7 030 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. 031 Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

C. I. 032 Zásoby (ř. 33 až 38) 710 730

C. I. 1 033 Materiál 710 730

2 034 Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 0

3 035 Výrobky 0 0 0 0 0

4 036 Zvířata 0 0 0 0 0

5 037 Zboží 0 0 0 0 0

6 038 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

C. II. 039 Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 0 0 0 0 0

C. II. 1 040 Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0 0

2 041 Pohledávky – ovládajícíc a řídící osoba 0 0 0 0 0

3 042 Pohledáv ky  za účetními jednotkami pod podstatným v liv em 0 0 0 0 0

4 043 0 0 0 0 0

5 044 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0

6 045 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

7 046 Jiné pohledávky 0 0 0 0 0

8 047 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

C. III. 048 Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

C. III. 1 049 Pohledávky z obchodního styku

2 050 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0

3 051 Pohledáv ky  za účetními jednotkami pod podstatným v liv em 0 0 0 0 0

4 052 0 0 0 0 0

5 053 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

6 054 Stát - daňové pohledávky 80 0 27 272 100

7 055 Krátkodobé poskytnuté zálohy 131 159 400 524 727

8 056 Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

9 057 Jiné pohledávky -5 0 0 -10 -39

C. IV. 058 Finanční majetek (ř. 59 až 62) 803 488 664 298

C. IV. 1 059 Peníze 37 1 18 6 234

2 060 Účty v bankách 766 470 658 64

3 061 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

4 062 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

D. I. 063 Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 158 96 3 57 46

D. I. 1 064 Náklady příštích období 158 96 3 57 46

2 065 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

14 612 16 128 15 168 14 314 12 487

10 742 10 353 9 963 10 440 10 020

3 838 5 746 5 179 3 781 2 377

11 800 11 750 11 186 15 767 18 466

3 465 3 375 5 052

3 465 3 375 5 052

Pohledávky za  společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

7 532 9 988 9 968 11 728 13 116

7 326 9 829 9 541 10 942 12 328

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení

1 052

1 051
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067 PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118)

A. 068 Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )

A. I. 069 Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 106 106 106 106 106

1 070 Základní kapitál 106 106 106 106 106

2 071 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0

3 072 Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

A. II. 073 Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 0 0 0 0 0

A. II. 1 074 Emisní ážio 0 0 0 0 0

2 075 Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0

3 076 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0

4 077 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0

A. III. 078 20 20 20 20 20

A. III. 1 079 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 20 20 20 20 20

3 080 Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0

A. IV. 081 Výsledek hospodáření m inulých let  (ř. 82 + 83)

A. IV. 1 082 Nerozdělený zisk minulých let

2 083 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

A. V. 084 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 746 400 -798

B. 085 Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114)

B. I. 086 Rezervy   (ř. 87 až 90) 0 0 0 0

B. I. 1 087 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0

2 088 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

3 089 Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0

4 090 Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

B. II. 091 Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 0 0 0 0 0

B. II. 1 092 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

2 093 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0

3 094 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

4 095 0 0 0 0 0

5 096 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

6 097 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

7 098 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

8 099 Dohadné účty pasivní 0 0 0

9 100 Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

10 101 Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0

B. III. 102 Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113)

B. III. 1 103 Závazky z obchodních vztahů

2 104 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

3 105 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

4 106 0 0 0 0 0

5 107 Závazky k zaměstnancům 303 363 353 345 342

6 108 Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 197 231 198 194 187

7 109 Státní daňové závazky a dotace 240 656 315 464 370

8 110 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 269 310

9 111 Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

10 112 Dohadné účty pasivní 26 75 0 0 0

11 113 Jiné závazky

B. IV. 114 Bankovní úvěry a výpom oci  (ř. 115 až 117) 650

B. IV. 1 115 Bankovní úvěry dlouhodobé 75

2 116 Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 200

3 117 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 400 375

C. I. 118 Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 0 1 120 267

C. I. 1 119 Výdaje příštích období 0 1 120 267

2 120 Výnosy příštích období 0 0 0 0 0

26 570 27 974 26 357 30 138 30 999

4 479 6 117 7 227 7 627 6 829

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy 
ze zisku  (ř. 79 + 80 )

3 607 4 352 5 991 7 101 7 501

3 607 4 352 5 991 7 101 7 501

1 639 1 110

22 091 21 856 19 010 22 244 23 126

1 875

1 875

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení

15 865 15 628 16 366 20 420 22 476

10 844 10 498 11 426 15 007 17 912

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 
účastníkům sdružení

1 055

4 255 3 805 3 805 3 355 3 355

6 226 4 353 2 644 1 824

6 226 4 353 2 644 1 424

1 044

1 044
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   Výkaz zisků a ztrát za období 2007 – 2011

Výkaz zisku a ztrát (v celých tis ících Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

I. 01 Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

A. 02 Náklady na prodané zboží 0 0 0 0 0

+ 03 Obchodní m arže  (ř. 01-02) 0 0 0 0 0

II. 04 Výkony (ř. 05 + 06 + 07)

II. 1 05 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2 06 Změna stavu zásob vlastní činností 0 0 0 0 0

3 07 Aktivace 0 0 0 0 0

B. 08 Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)

B. 1 09 Spotřeba materiálu a energie

B. 2 10 Služby

+ 11 Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)

C. 12 Osobní náklady (ř. 13 až 16)

C. 1 13 Mzdové náklady

C. 2 14 Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0 0 0

C. 3 15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C. 4 16 Sociální náklady 21 25 26 26 26

D. 17 Daně a poplatky 18 33 33 34 36

E. 18 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. 19 Tržby z dlouhodobého m ajetku a m ateriálu (ř. 20+21) 5 88 36 30 63

III. 1 20 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 20 0 0 0

2 21 Tržby z prodeje materiálu 0 68 36 30 63

F. 22 Zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) 0 0 0 0 0

F. 1 23 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0

F. 2 24 Prodaný materiál 0 0 0 0 0

G.
25 62 571 -335

IV. 26 Ostatní provozní výnosy 0 10 0 0 488

H. 27 Ostatní provozní náklady 325 474 392 374

V. 28 Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. 29 Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* 30 Provozní výsledek hospodaření 535 -668

VI 31 Tržby za prodej cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

J. 32 Náklady na prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

VII. 33 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 0 0 0 0 0

VII. 1
34 0 0 0 0 0

VII. 2 35 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

VII. 3 36 Výnosy z ostatního f inančního dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0

VIII. 37 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

K. 38 Náklady z f inančního majetku 0 0 0 0 0

IX. 39 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

L. 40 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

M. 41 Změna stavu rezerv a opravných položek ve f inanční oblasti 0 0 0 0 0

X. 42 Výnosové úroky 0 0 0 0 0

N. 43 Nákladové úroky 255 248 143 80 50

XI. 44 Ostatní f inanční výnosy 0 0 0 10 0

O. 45 Ostatní f inanční náklady 105 76 31 34 48

XII. 46 Převod f inančních výnosů 0 0 0 0 0

P. 47 Převod f inančních nákladů 0 0 0 0 0

* 48 Finanční výsledek hospodaření -360 -324 -174 -104 -98

Q. 49 Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 91 396 272 31 32

Q. 1 50 - splatná 91 396 272 31 32

Q. 2 51 - odložená 0 0 0 0 0

** 52 Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30+48-49) 692 400 -798

XIII. 53 Mimořádné výnosy 56 104 56 0 0

R. 54 Mimořádné náklady 2 0 34 0 0

S. 55 Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 0 0 0 0 0

S. 1 56 - splatná 0 0 0 0 0

S. 2 57 - odložená 0 0 0 0 0

* 58 Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 54 104 22 0 0

T. 59 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům +/- 0 0 0 0 0

*** 60 Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)  (ř. 52+58-59) 746 400 -798

**** 61 Hospodářský výsledek před zdaněním  (+/-)  (ř. 30+48+53-54) 837 431 -766

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

55 983 67 417 40 657 38 657 40 246

45 438 52 827 29 248 26 883 31 698

41 948 49 934 26 707 24 631 28 816

3 490 2 893 2 541 2 252 2 882

10 545 14 590 11 409 11 774 8 548

7 299 7 789 7 173 7 094 6 769

5 350 5 719 5 284 5 248 4 999

1 928 2 045 1 863 1 820 1 744

1 703 2 327 3 683 3 196 1 827

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 1 810 -1 370

1 470

1 143 2 255 1 534

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem

1 535 1 088

1 639 1 110

2 035 1 382
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Cash flow  (v celých tisících Kč) 2007 2008 2009 2010 2011

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 803 488 664

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním 783 431 -766

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 0 0 0

A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů + -5 -20 0 0 0

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0 0

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s. vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) 255 248 143 80 50

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0

A. * Čistý peněžní tok z prov ozní činnosti před zdaněním, změnami kr. kap.

A. 2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -759 -628

A. 2 1 Změna stavu pohledávek 988 113

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků -852

A. 2 3 Změna stavu zásob 0 -20

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého f inančního majetku 0 0 0 0 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -284

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -255 -248 -143 -80 -50

A. 4 Přijaté úroky (+) 0 0 0 0 0

A. 5 Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky  za minulé období (-) -91 -396 -272 -31 -32

A. 6 Příjmy  a v ýdaje spojené s mimoř. úč. př. v četně daně z příjmů z mimoř. čin. 54 104 22 0 0

A. *** Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 0 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -366

B. 1 Peněžní toky z investiční činnosti

B. 2 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0

B. 3 Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 20 0 0 0

B. *** Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0

C. 1 Peněžní toky z f inanční činnosti

C. 2 Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0 0 0 0

C. 2 1 Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. 0 0 0 -450 0

C. 2 2 Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) 0 0 0 0 0

C. 2 3 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (+) 0 0 0 0 0

C. 2 4 Další vklady PP společníkům a akcionářům 0 0 0 0 0

C. 2 5 Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 0 0

C. 2 6 Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 0 -450 0

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k f inanční činnosti 0 0 0 -450 0

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 249 -564 176 -366

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 803 488 664 298

  Výkaz cah flow za období 2007 – 2011

1 815 1 052

1 931 1 360

1 953 4 430 1 951 3 276 1 877

1 703 2 327 3 683 3 196 1 827

1 875 -1 875

2 736 6 361 3 311 3 707 1 111

4 152 -1 749 -1 395

-2 395 -1 814 -1 377

3 164 -2 109 3 831 1 659

2 755 -2 645 -1 677

6 888 4 612 2 552 3 079

6 596 4 072 2 159 2 968

-7 613 -3 843 -2 723 -2 342

-7 608 -3 823 -2 723 -2 342

-1 012

1 052


