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1 Úvod 

Finanční analýza představuje oblast, která je důleţitou součástí komplexu 

finančního řízení podniku. Účelem pouţívání metod finanční analýzy je zhodnocení a 

posouzení finančního zdraví podniku a následné formulace doporučení pro další 

vývoj podniku. Ve finanční analýze se odráţí úroveň obchodní a marketingové 

činnosti, kvalita a objem výroby, inovační aktiva a další podnikové činnosti.  

Cílem této bakalářské práce je na základě metod finanční analýzy vyhodnotit 

finanční situaci analyzované společnosti a navrhnout, na co by se společnost měla 

v příštích letech zaměřit, aby zlepšila své finanční zdraví. Pro účely analýzy byla 

zvolena společnost POUBA TRAVEL s.r.o.. Konkrétně budeme v této práci 

analyzovat finanční zdraví společnosti za roky 2009 aţ 2011. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části a to část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části se zaměříme na objasnění pojmu finanční analýza, 

poohlédneme se za historií finanční analýzy, představíme si uţivatele finanční 

analýzy a zdroje pro finanční analýzu. Ale hlavně se zaměříme na jednotlivé metody, 

které se pro samotnou finanční analýzu pouţívají. Zejména na horizontální a 

vertikální analýzu, čistý pracovní kapitál, poměrové ukazatele a neopomeneme ani 

bankrotní a bonitní modely.  

Ve druhé části bakalářské práce, přesněji v praktické části, si nejprve 

představíme společnost POUBA TRAVEL s.r.o.. Seznámíme se s její podnikatelskou 

minulostí a zároveň současností. Poté vyuţijeme teoretických znalostí metod finanční 

analýzy z předešlé kapitoly a budeme jiţ zmíněné metody aplikovat na vybranou 

společnost. Následně si výsledky metod finanční analýzy shrneme a pokusíme se 

navrhnout, na co by se zkoumaná společnost měla zaměřit v nadcházejících letech.       
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2 Metody finanční analýzy 

V této kapitole se zaměříme na teoretickou část finanční analýzy, 

poohlédneme se za její minulostí, představíme si její uţivatele a zdroje. Ale v hlavní 

řadě se zaměříme na jednotlivé metody finanční analýzy.    

2.1 Historie finanční analýzy 

Kolébkou finanční analýzy jsou Spojené státy americké. Původně se jednalo 

pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou neměli nic společného. 

Praktická analýza začala být uplatňována aţ v posledních několika desetiletích. 

Finanční analýza se vyvíjela v závislosti na době, ve které byla pouţívána. Původní 

úlohou finanční analýzy bylo pouze znázorňovat absolutní změny v účetních 

výsledcích. Teprve s postupem času se ukázalo, ţe výkaz zisku a ztrát a rozvaha 

jsou zdrojem hodnotných informací pro zjištění úvěrové schopnosti podniku. Zájem 

se zaměřoval nejvíce na likviditu a schopnost přeţít. Největší změna struktury analýz 

proběhla s příchodem masového vyuţívání počítačů. 

Na českém území se první zmínky o finanční analýze objevili na počátku 

minulého století ve spise „Bilance akciových společností“, který napsal prof. Dr. 

Pazourek. V období před druhou světovou válkou byl pouţíván výraz „analýza 

bilanční“. Teprve aţ po druhé světové válce se začíná objevovat dnes známý pojem 

finanční analýza. Tato změna byla zapříčiněna vlivem americké a britské 

terminologie. Oproti tomu v Německu se aţ dodnes pouţívá i nadále pojem bilanční 

analýza. Do podvědomí širší veřejnosti se finanční analýza dostala aţ po roce 1989, 

kdy se tento pojem začal hojně pouţívat. [5] 

2.2 Předmět a cíle finanční analýzy  

V současném ekonomickém prostředí dochází neustále k mnoha změnám a 

tyto změny se rovněţ promítají do firem, které jsou součástí tohoto prostředí. Proto 

se prosperující firma neobejde bez rozboru své finanční situace. Finanční analýza 

patří do oblasti, která tvoří velice důleţitou část komplexu finančního řízení podniku. 

Nejvýznamnější funkcí finanční analýzy je, co nejkomplexněji ohodnotit současné 

finanční zdraví podniku, ohodnotit šance na finanční situaci firmy v budoucnu a 

přichystat kroky nutné ke zlepšení ekonomické situace podniku. Smyslem finanční 

analýzy je také přichystat podklady pro správné řízení podniku. [1, 5] 



7 
 

Mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku existuje velice úzká spojitost. 

Z pohledu finanční analýzy poskytuje účetnictví poměrně přesné hodnoty peněţních 

údajů, které jsou vázány pouze k jednomu určitému časovému okamţiku a navíc jsou 

tyto údaje více méně izolované. [1, 5] 

„Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho 

podnikových aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Do finanční analýzy se 

promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovační 

aktivita a další podnikové činnosti. Finanční situaci je tedy nutno chápat jako 

komplexní vícekriteriální model skládající se z mnoha charakteristik a jejich vazeb. 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující postupné fáze: 

diagnóza základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, hlubší rozbor příčin 

zjištěného stavu, identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření.“ 

[1, str. 68] 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Hlavními uţivateli finanční analýzy je management podniku, věřitelé, vlastníci, 

ale také dodavatelé a drţitelé obchodních akcií. Níţe najdete detailnější pohled na 

jednotlivé uţivatele finanční analýzy a zároveň jsou zde popsány jejich cíle. [8] 

Management  

„Informace pro finanční řízení podniku (umožňují rozhodovat o struktuře a výši 

majetku a zdrojů krytí, o alokaci peněžních prostředků, o rozdělování zisku, o 

přijímání podnikatelského záměru a finančního plánu, o ocenění podniku).“ [8, str. 

18] 

Vlastníci (akcionáři, společníci)  

 „Informace o uložení prostředků a způsobu řízení podniku, zájem o rentabilitu 

(výnosnost), stabilitu, likviditu, dividendy, perspektivu podniku. Využití těchto 

informací pro oceňování podniku (pro případ prodeje, likvidace, fúze, akvizice 

apod.).“ [8, str. 18] 

Banky  

„Informace pro rozhodování o poskytnutí (resp. prodloužení) úvěru a záruk za 

úvěry a o schopnosti splácet úvěr. Zájem o ocenění podniku, pokud by nebyl 
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schopen dostát úvěrovým závazkům (např. formou likvidační hodnoty). V některých 

případech vazba úvěrových podmínek na konkrétní finanční ukazatele (např. na 

dlouhodobou solventnost).“ [8, str. 18] 

Obchodní věřitelé  

 „Informace pro výběr odběratelů, zájem zejména o likviditu a solventnost 

(schopnost uhradit dané závazky), u dlouhodobých partnerů pak o dlouhodobou 

solventnost a stabilitu.“ [8, str. 19] 

Držitelé úvěrových cenných papírů (obligací, zástavních listů apod.)  

„Zájem o likviditu a finanční stabilitu v horizontu splatnosti dluhu.“ [8, str. 19] 

Odběratelé  

 „Informace pro vývěr dodavatele, důraz na stabilitu, schopnost dostát 

obchodních závazků.“ [8; str. 19] 

Státní orgány  

 „Informační podklady pro státní statistiku, daňovou kontrolu, privatizační 

záměry, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, sledování vládních politik, 

rozdělování finanční výpomoci státu apod.“ [8, str. 19] 

Konkurence  

 „Zájem o porovnávání  výsledků s vlastními (rentabilita, tržby, solventnost, 

zásoby a doba jejich obratu apod.).“ [8, str. 19] 

Zaměstnanci  

 „Zájem o finanční a celkovou stabilitu podniku z hlediska stability zaměstnání, 

mzdové a sociální perspektivy.“ [8, str. 19] 

Obchodníci s cennými papíry, potenciální investoři  

„Zájem o celkové finanční výsledky podniku, informace pro rozhodování o 

obchodech s cennými papíry a volbu skladby portfolia.“ [8, str. 19] 

Ostatní uživatelé, veřejnost obecně  

 „Spektrum nejrůznějších zájmů (rozvoj regionu, vliv činnosti podniku na 

životní prostředí, sledování celkových ekonomických trendů, vývoj zaměstnanosti 

apod.).“ [8, str. 19] 
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„Pokud jde o vlastníky a věřitele, lze je rovněž rozdělit na krátkodobé a 

dlouhodobé. Od tohoto časového horizontu se pak odvíjejí jejich zájmy. 

V různé míře, přesto společně mají všechny hlavní skupiny uživatelů finanční 

analýzy (manažeři, vlastníci a věřitelé) zájem na rentabilitě (dosahování zisku) 

podniku a jeho dobrém hodnocení na kapitálovém trhu. Rentabilita (výnosnost) 

hospodaření podniku je důležitá zejména pro vlastníky společnosti, kteří si rozdělují 

hospodářské výsledky tak, aby majetková a reprodukční podstata firmy zůstala 

zachována nebo nenarůstala. Skuteční vlastníci, kteří vložili do firmy svoji ušetřenou 

spotřebu, tj. svůj kapitál, požadují, aby rentabilita tohoto vloženého kapitálu byla 

vyšší než v případě jeho uložení do bezpečné banky po odečtení zdanění.“ [8, str. 

19] 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy je závislá na kvalitě pouţitých informací.  

Informace pro finanční analýzu by měly být komplexní a také kvalitní. Argumentem 

pro tento výrok je fakt, ţe je zapotřebí zajistit všechna potřebná data, která by mohla 

ovlivnit výsledek hodnocení finanční situace podniku. Přístup analytika k původním 

datům je ve finanční analýze také velice důleţitý. Původní data mají vlastní 

vypovídající schopnost a souhrnná data nemohou plně nahradit data původní. To je 

zapříčiněno tím, ţe souhrnná data jsou tvořena pro určitý cíl. Díky tomu jsou data 

subjektivně ovlivněna.  Některé analýzy vyţadují podrobné data a některé naopak 

méně podrobné. I tak by si měl být kaţdý analytik plně vědom úrovně spolehlivosti 

pouţívaných dat.  

Pro smysluplnost finanční analýzy, by měla být vţdy zajištěna relativní 

srovnatelnost dat. A to srovnatelnost subjektů a srovnatelnost časová. Subjektová 

srovnatelnost se vyuţívá pro vzájemné porovnání několika subjektů, například pro 

mezipodnikové srovnání. Při časové srovnatelnosti jde o hodnocení a porovnání 

vývoje určitého subjektu. Této srovnatelnosti docílíme pomocí neměnnosti postupů 

účtování, odpisování, způsobu oceňování, formy podnikání a hlavních postupů řízení 

podniku. Pomocí srovnání v čase docílíme analýzy časových řad. [5, 8] 

„Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou 

především následující výkazy. 
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Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, 

protože poskytují informace zejména externím uživatelům. Podávají přehled o stavu 

a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku 

hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a konečně o pohybu peněžních toků (výkaz Cash 

Flow). 

Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné jednotné 

metodické úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem zejména 

výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším členění, 

například druhové a kalkulační. Dále pak výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé 

výkony nebo v jednotlivých střediscích apod. Tyto výkazy ale mají interní charakter, 

nejsou veřejně dostupnými informacemi. 

Kromě těchto základních zdrojů se využívá i řada dalších relevantních 

informací. Celkově lze shrnout údaje pro finanční analýzu do následujících oblastí. 

Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy 

o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

Nekvantifikovatelné informace představující zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy.“ [1, str. 69] 

2.5 Horizontální a vertikální analýza 

„Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých relacích, v určitých souvislostech. V případě horizontální analýzy se 

sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému 

účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k 

nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma).“ [2, str. 11] 
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2.5.1 Horizontální analýza 

„Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních 

výkazů (rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty), příp. z výročních zpráv. Vedle 

sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s 

retrospektivou 3 až 10 let) se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. 

technika procentního rozboru). Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po 

řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou 

absolutních dat.“ [6, str. 13] 

                (  )    ( )    (   ) 

                ( )  
  ( )    (   )

  (   )
 

kde:  

t – čas 

Bi – hodnota bilanční poloţky 

2.5.2 Vertikální analýza 

„Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, 

tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je 

složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity 

podniku a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a 

nikoliv napříč jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve 

výkazu Z/Z obvykle velikost tržeb (= 100 %) a v rozvaze hodnota celkových aktiv 

podniku. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje 

tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Používá se proto ke srovnávání v 

čase (časových vývojových trendů v podniku za více let) i v prostoru (srovnávání 

různých firem navzájem).“ [6, str. 17] 
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∑  

 

kde:  

Bi – hodnota bilanční poloţky 

∑Bi – suma hodnot poloţek v rámci určitého celku 

2.6 Čistý pracovní kapitál 

Můţeme se taky setkat s označením provozní nebo provozovací kapitál. Pro 

výpočet tohoto ukazatele existují dva způsoby výpočtu.  

                                                       

                       (                                  )               

S faktem ţe existují dva způsoby výpočtu, existují také dva způsoby 

charakteristiky pojmu čistého pracovního kapitálu: 

- „Oběžná aktiva očištěná o ty závazky podniku, které bude nutno v nejbližší době 

(do jednoho roku) uhradit; oběžná aktiva se tedy sníží o tu svou část, která bude na 

úhradu krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a peněžních 

výpomocí použita. 

- Část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji krytí - dlouhodobým 

kapitálem (dlouhodobé závazky, bankovní úvěry a vlastní kapitál podniku). 

Velikost čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební 

schopnosti podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při 

dostatečné likvidnosti jeho složek schopnost podniku hradit své finanční závazky. 

Nabývá-li ukazatel záporné hodnoty, jedná se o tzv. nekrytý dluh. 

Ukazatel je vyjádřen v absolutních hodnotách (v peněžních jednotkách) a je jej 

vhodné hodnotit v kombinaci s poměrovými ukazateli likvidity.“ [3, str. 60] 

 

 

 



13 
 

Obrázek 2.1: Čistý pracovní kapitál z pohledu manaţera a vlastníka 

 

Zdroj: Mrkvička, 2006, viz [3] 

Obrázek 2.1 odpovídá situaci, kdy se čistý pracovní kapitál pohybuje 

v kladných hodnotách, v tomto případě je jemu odpovídající část oběţných aktiv kryta 

dlouhodobými zdroji. „Kdyby čistý pracovní kapitál byl záporný, pak by dlouhodobé 

zdroje byly nižší než stálá aktiva; část stálých aktiv by byla kryta krátkodobými zdroji. 

Takový stav by byl velmi nebezpečný. Hrozilo by, že kvůli splácení krátkodobých 

závazků bude nutno rozprodávat stálá aktiva, čímž by se likvidovala sama podstata 

podnikání. Kritickou mezí je tedy stav, kdy je čistý pracovní kapitál nulový a oběžná 

aktiva jsou financována jen krátkodobými zdroji.“ [3, str. 61] 

Oba dva diagramy v obrázku 2.1 vyznačují ČPK stejně, pouze interpretace je 

odlišná. „Levý diagram přesouvá těžiště pohledu na stranu aktiv: čistý pracovní 

kapitál udává, v jaké výši jsou oběžná aktiva financována dlouhodobými zdroji. 

Zbytek celkové výše oběžných aktiv je pak financován krátkodobými zdroji. 

Kdybychom z celkových oběžných aktiv odebrali (prodali) právě tu jejich část, která je 

financována dlouhodobými zdroji, na financování zbytku celkových oběžných aktiv by 

se nic nezměnilo (byl by dále financován jen krátkodobými zdroji jako dříve). Část 

dlouhodobých zdrojů (ve výši čistého pracovního kapitálu) by se tím však uvolnila 

(vyvázala) a bylo by možno ji použít k financování něčeho jiného; například k 

profinancování ztráty vzniklé v důsledku nějaké mimořádné události. 

Toto je pohled manažera, který v kladném čistém pracovním kapitálu vidí 

finanční polštář, o který lze teoreticky zmenšit hodnotu podniku, aniž by to významně 
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ohrozilo jeho podstatu. Tento polštář v případě potřeby představuje finanční zdroj, 

který je „očištěn“ od povinnosti krýt krátkodobé závazky (k tomu slouží již zmíněný 

„zbytek“ celkových oběžných aktiv). 

V tomto kontextu se čistý pracovní kapitál označuje za čistý fond finančních 

prostředků. Není divu, že manažer by rád měl čistý pracovní kapitál co největší. Má v 

něm relativně volný kapitál, kterého lze užívat k zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti. Vysoký čistý pracovní kapitál snižuje finanční rizika podniku a 

manažer se v jeho stínu cítí bezpečněji. 

Tento pocit bezpečí ale něco stojí. To je patrno z pravého diagramu, který 

přesouvá těžiště pohledu na stranu pasiv. Čistý pracovní kapitál je rozdílem 

oběžných aktiv a krátkodobých zdrojů financování, ale jak diagram naznačuje, je i 

rozdílem dlouhodobých zdrojů a stálých aktiv. 

Čistý pracovní kapitál tak udává i „převis“ dlouhodobých zdrojů nad stálými 

aktivy. Dlouhodobé zdroje jsou obecně dražší než zdroje krátkodobé. Vlastník 

podniku z pravého diagramu vidí, že čistý pracovní kapitál udává, v jakém rozsahu 

lze zaměnit drahé dlouhodobé zdroje zdroji krátkodobými, zlevnit financování, a tím 

zvýšit jeho bohatství. Vidíme, že jde o typický případ konfliktu cílů manažera a 

vlastníka, který bude třeba řešit vhodným kompromisem.“ [3, str. 61] 

2.7 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou nejběţnějším vyuţívaným rozborovým postupem 

k účetním výkazům z hlediska pouţitelnosti. Analýza poměrovými ukazateli vychází 

zcela z údajů z elementárních účetních výkazů. K těmto údajům můţe získat přístup 

také externí finanční analytik, protoţe se jedná o veřejně dostupné informace. 

Výpočet poměrového ukazatele získáme jako poměr jedné nebo několika účetních 

hodnot elementárních účetních výkazů k jiné hodnotě nebo jejich skupině. Poměrové 

ukazatele rozdělujeme do různých skupin. [5] 
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Obrázek 2.2: Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je 

primárně čerpáno 

     

Zdroj: Růčková, 2007, viz [5] 

Toto schéma nám zobrazuje jednu z moţností, jak lze rozdělit poměrové 

ukazatele do skupin. Kaţdá skupina v tomto členění vychází z jednoho ze tří hlavních 

účetních dokladů, které pouţíváme pro finanční analýzu. Ukazatele struktury majetku 

a kapitálu vycházejí z rozvahy, nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidity. Ukazatele 

tvorby výsledků hospodaření jsou konstruovány nejčastěji z výkazu zisku a ztrát. 

Zaobírají se strukturou výnosů a nákladů a strukturou výsledku hospodaření dle 

oblasti, ve které byl získán. Faktický pohyb finančních prostředků analyzují ukazatele 

na bázi peněţních toků. Velmi často se stávají součástí analýzy úvěrové způsobilosti. 

Častěji pouţívaný je další způsob členění poměrových ukazatelů. [5] 
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Obrázek 2.3: Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových 

ukazatelů 

 

Zdroj: Růčková, 2007, viz [5] 

Kaţdá společnost si pro své vnitřní účely sestavuje vlastní kombinaci 

hodnotících ukazatelů, které co nejlépe zachycují její ekonomickou činnost. Proto je 

moţné sestavit mnoho ukazatelů, ale pro naše účely vybereme jen ty 

nejpouţívanější. [5] 

2.7.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity popisují schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Likviditu lze charakterizovat jako souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, 

které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost 

můţeme pospat jako připravenost uhradit své závazky, kdyţ nastane doba jejich 

splatnosti. Tvoří tedy jednu ze základních podmínek existence podniku. Mezi 

likviditou a solventností existuje vzájemná podmíněnost. Podmínkou solventnosti je 

likvidita. [6] 

Běžná likvidita 

„Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na 

strukturu zásob a jejich správné (reálné) oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a 

poměrové ukazatele 
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na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. U 

zásob může trvat velmi dlouho, než se přemění na peníze, neboť nejprve musí být 

spotřebovány, přeměněny ve výrobky, prodány (na obchodní úvěr), a pak se čeká 

často několik týdnů i měsíců na úhradu od odběratele. Podnik s nevhodnou 

strukturou oběžných aktiv (nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky, nepatrný stav 

peněžních prostředků) se snadno ocitne v obtížné finanční situaci. A kromě toho, jak 

by mohl pokračovat se své činnosti, když by prodal všechny své zásoby a peněž 

využil k úhradě dluhů? Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je 

postačující pro hodnotu vyšší než 1,5.“ [6, str. 66]    

                
             

                
 

Pohotová likvidita 

„Ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele vylučuje z OA zásoby a 

ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 

krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných a 

pochybných, protože by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele). V analýze je 

užitečné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Výrazně nižší 

hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. 

S velkým rozdílem ukazatelů se můžeme setkat u obchodních firem, kde se 

přepokládá, že se zásoby rychle obměňují a jsou dosti likvidní, nebo u sezónního 

charakteru hospodaření, kde se setkáváme s volnými zásobami zejména před 

zahájením prodejní sezóny. Podle literatury by pro zachování likvidity podniku 

neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1.“ [6, str. 67]    

                    
(                    )

                
 

Okamžitá likvidita 

„Bývá označována jako likvidita 1. stupně nebo také „cash ratio“ a představuje 

to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. 

Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na 

běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné 

papíry, šeky (tedy ekvivalenty hotovosti). Tento pojem můžeme ztotožnit s pojmem 

finanční majetek. V některých teoriích jsou však právě z důvodu zachování nejvyšší 



18 
 

likvidnosti položek dosazovány do čitatele pouze peníze v hotovosti a peníze na 

bankovních účtech. Součástí krátkodobých dluhů jsou i běžné bankovní úvěry a 

krátkodobé finanční výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od 

krátkodobých závazků v rámci bankovních úvěrů a výpomocí. Pro okamžitou likviditu 

platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9 -1,1. Tento interval je přejat z americké 

literatury. Pro Českou republiku bývá toto pásmo rozšiřováno v dolní mezi, kde 

některé prameny uvádí hodnotu 0,6 a podle metodiky ministerstva průmyslu a 

obchodu jsou hodnoty ještě nižší, a to 0,2, která je však zároveň označována za 

hodnotu kritickou i z psychologického hlediska. U okamžité likvidity navíc platí, že 

nedodržení předepsaných hodnot ještě nemusí za každou cenu znamenat finanční 

problémy firmy, protože i ve firemních podmínkách se poměrně často vyskytuje 

využívání účetních přetažků, kontokorentů, které nemusí být při používání z údajů 

z rozvahy patrné. Také proto je doporučena podrobnější analýzy krátkodobých zdrojů 

financování.“  [5, str. 49] 

                   
                            

                  
 

2.7.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou určené k ohodnocení celkové efektivnosti dané 

činnosti. Pomocí rentability můţeme ohodnotit schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje, za pouţití investovaného kapitálu. Všeobecně je rentabilita rovna poměru 

zisku k hodnotě pouţitého kapitálu. Tento ukazatel zřejmě nejvíce zajímá drţitele 

akcií a eventuální investory, ale to neznamená, ţe by i pro zbylé skupiny neměl svou 

hodnotu. Pro výpočet rentability se nejčastěji vyuţívají dva ze tří základních účetních 

výkazů, a to rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Z časového hlediska by se měly ukazatele 

rentability postupně zvětšovat. Další doporučené hodnoty u většiny ukazatelů 

nebývají uváděny. [5] 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

„Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). Je-li do čitatele dosazen EBIT (který odpovídá v účetní metodice 

zhruba provoznímu zisku) potom ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku 
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před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný při porovnávání podniků 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

Dosadíme-li do čitatele čistý zisk (po zdanění) zvýšený o zdaněné úroky, 

znamená to, že požadujeme, aby ukazatel poměřil vložené prostředky nejen se 

ziskem, ale i s úroky, jež jsou odměnou věřitelům za jimi zapůjčený kapitál. Fiktivní 

zdanění úroků pak vyjadřuje skutečnou cenu cizího kapitálu (CK). Zahrnutí úroků do 

nákladů vede ke snížení vykázaného zisku, a tím i k nižší dani z příjmu. A právě o 

takto ušetřenou částku daně je cena cizího kapitálu nižší. Podrobnějším zkoumáním 

čitatele i jmenovatele a užitím vhodných rozkladů lze odhalit slabiny podniku a 

stanovit účinné formy nápravy“ [6, str. 57] 

    
    

      
 

ROE- ukazatele rentability vlastního kapitálu 

„Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem jímž vlastníci (akcionáři, 

společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda 

se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. V čitateli se 

obvykle uvádí čistý zisk po zdanění, avšak ve jmenovateli je třeba zvažovat, které z 

fondů bude vhodné vypustit (např. je-li fond určen k budoucímu rozdělení 

zaměstnancům). Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, 

které by obdržel při jiné formě investování (z obligací, termínovaného vkladu, 

majetkových cenných papíru apod.). Tento požadavek je oprávněný, neboť investor 

nese poměrně vysoké riziko (spojené se špatným hospodařením či dokonce 

bankrotem podniku, při němž muže přijít o svůj kapitál). Z toho důvodu se má za to, 

že cena vlastního kapitálu (VK) placená ve formě dividendy či podílu na zisku je vyšší 

než cena cizího kapitálu, placená ve formě úroku. Jinými slovy VK je dražší než CK. 

To je významné při rozhodování o struktuře zdrojů. Bude-li tedy hodnota ROE 

dlouhodobě nižší nebo rovna výnosnosti cenných papírů garantovaných státem 

(pokladniční poukázky, státní obligace ap.), podnik bude nejspíš odsouzen k zániku, 

neboť investor se bude snažit investovat svůj kapitál jinde, výnosnějším způsobem.“ 

[6, str. 57] 

    
          

               
 



20 
 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

„Ukazatel vyjadřuje s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdroji financování. Celkový kapitál představuje stavovou 

veličinu, my však potřebujeme vyjádřit míru zisku za určitý interval, v němž byly 

vložené prostředky vázány. Proto se pracuje obvykle s průměrem těchto veličin na 

počátku a konci období, což však nepřispěje k věrnějšímu obrazu v případě, kdy se 

stav veličin v průběhu sledovaného období výrazně měnil. 

Čitatel zlomku není zadán jednoznačně. Setkáváme se zde se ziskem před 

úhradou všech úroků a daně z příjmů EBIT (earnings before interest and taxes), 

ziskem před úhradou dlouhodobých úroků a daně z příjmů, ziskem před zdaněním 

EBT (earnings before taxes), ziskem po zdanění EAT (earnings after taxes) či ziskem 

po zdanění zvýšeném o nákladové úroky, resp. zvýšeném o zdaněné úroky. Je to 

dáno tím, že jak zisk po zdanění, tak daň z příjmů i úroky placené z vypůjčeného 

kapitálu představují jen různé formy celkového zisku, kterého bylo dosaženo použitím 

celkového vloženého kapitálu. Na druhé straně zisk očištěný o úroky lépe vyjadřuje 

výsledek z běžných transakcí, poněvadž není ovlivněn tím z jakých zdrojů (a tím i z 

jak drahých) je aktivita podniku financována. Pestrost uvedených možností jen 

dokazuje, že volba závisí na účelu, jemuž má analýza sloužit. Výběr nejvhodnějších 

ukazatelů závisí na analytikovi, který musí být schopen i vytvořit vlastní úpravy 

poměrových ukazatelů.“ [6, str. 56] 

    
                                  

               
 

ROS- rentabilita tržeb 

„Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období (rok, měsíc, týden, den). 

Výkony dobře známé z doby centrálního řízení měří výkonnost podniku (množství 

výrobků, služeb vyprodukovaných v určité době), tj. jak účinně využije všechny své 

prostředky (kapitál, personál, budovy, stroje) k vytvoření hodnot, s nimiž se uchází o 

přízeň trhu. Teprve tržní uznání výsledků práce podniku stanoví jejich cenu, která se 

do podniku vrátí k pokrytí nákladů a k vytvoření zisku. Tržní úspěšnost je podmíněna 

mnoha faktory, mezi nimiž skutečná hodnota výrobků či služeb nemusí být vždy roz-
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hodující. Hraje zde roli i marketingová strategie, cenová politika, reklama, módní 

vlivy, nálady veřejnosti aj.“ [6, str. 59] 

                  
    

     
 

Rentabilita nákladů 

„V tomto pojetí jsou celkové náklady odhadnuty jako rozdíl tržeb a zisku. 

Ukazatel lze ovšem vypočítat přímo jako podíl nákladů a tržeb, a to i pro různé 

nákladové druhy. Určité rozpaky vznikají, když ve výkazu Z/Z se tržby liší od výroby. 

Náklady jsou sice uvedeny ve vztahu k výrobě, ale z pohledu finančního analytika je 

možné jejich vývoj hodnotit podle vývoje tržeb. Změny stavu vnitropodnikových zásob 

vlastní výroby totiž souvisejí s rozvojem podniku (s růstem tržeb), nebo jde jen o 

krátké výkyvy, ev. zvýšení stavu může signalizovat odbytové potíže.“ [6, str. 59] 

                      
    

     
                      

2.7.3 Ukazatele zadluženosti 

Zadluţenost podniku vyjadřuje fakt, ţe k financování podnikové činnosti jsou 

vyuţívány cizí zdroje. U velkých podniků není obvyklé, ţe by všechna svá aktiva 

podnik financoval z cizích zdrojů nebo opačně pouze z vlastního kapitálu. Bývá častý 

určitý kompromis mezi těmito dvěma variantami financování. V případě vyuţití čistě 

vlastního kapitálu, zapříčiníme sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu. 

V opačném případě, při výhradním financování z cizích zdrojů, by zřejmě nastaly 

problémy ve fázi získávání kapitálu.  Ostatně by tato varianta ani nebyla ze 

zákonného hlediska moţná, protoţe určitá výše základního kapitálu je zákonem 

vyţadována. Proto je volba správné skladby zdrojů financování jedním z hlavních 

problémů finančního řízení podniku. Základním úkolem analýzy zadluţenosti je 

nalezení optimálního poměru mezi cizím a vlastním kapitálem. Pro analýzu finanční 

struktury podniku se vyuţívá mnoho ukazatelů zadluţenosti. Tyto ukazatele bývají 

nejčastěji odvozeny z rozvahy. Analýza zadluţenosti zjišťuje rozsah financování 

podnikových aktiv cizími zdroji, na základě porovnávání rozvahových poloţek. [5] 
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Celková zadluženost 

„Vypočte se jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům. 

Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám 

věřitelů v případě likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 

Vlastníci na druhé straně hledají větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy 

(vydání nových akcií by totiž znamenalo snížení vlastnictví a hlasovacích práv 

dosavadních akcionářů). Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr bude však pro 

společnost obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní 

kapitál. Věřitelé by se zdráhali podniku půjčovat další peníze anebo by požadovali 

vyšší úrokovou sazbu.“ [6, str. 63] 

                    
            

              
 

Kvóta vlastního kapitálu 

„Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 

podniku. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře 

podniku (o skladbě kapitálu). Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje 

již zmíněnou finanční páku, která vede k finančnímu zadlužení podniku.“ [6, str. 64] 

                         
               

              
 

Koeficient zadluženosti 

„Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba rostou s tím, 

jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Celková zadluženost roste 

lineárně (až do 100 %), zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k ∞. 

Ve finanční analýze se využívá i převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá 

označována jako míra finanční samostatnosti podniku. Pokud podnik využívá 

výrazněji leasingové financování, měl by analytik přičíst objem leasingových závazků 

podle smlouvy k objemu cizího kapitálu, neboť budoucí leasingové splátky nejsou 

zachyceny v účetnictví (rozvaze) nájemce. V podstatě jde o stejný dluh jako u splátek 

úvěru.“ [6, str. 64] 
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Úrokové krytí 

„Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky 

část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na 

vypůjčený kapitál. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je 

třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, 

jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x, ale my víme, že taková doporučení je třeba 

přijímat velmi rezervovaně. Reciproční hodnota ukazatele se nazývá úrokové 

zatížení a je doplňkem k hodnocení vývoje výnosnosti.“ [6, str. 64] 

              
    

     
 

Běžná zadluženost 

„Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel zahrnuje 

krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky.“ 

[6, str. 65] 

                  
                       

              
 

Dlouhodobé krytí aktiv 

Poměřuje dlouhodobé zdroje k celkovým aktivům společnosti. [6] 

                       
                               

              
 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

„Ukazatel vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Při hodnotě 

vyšší než 1 dochází k překapitalizaci, která znamená vyšší stabilitu podniku, ale 

snižuje se celková efektivnost podnikání. Pro analýzu ukazatele je významná rovněž 

trvale vázaná část oběžných aktiv podniku.“ [6, str. 65] 

                               
                          

            
 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

Jedná se, o obdobný ukazatel jako je ukazatel dlouhodobého krytí stálých 

aktiv. Bývá pouţíván pro ohodnocení finanční stability zkoumaného podniku. [6] 
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Podíl ČPK z majetku 

Tento ukazatel poměřuje krytí části aktiv čistým pracovním kapitálem. [6] 

                                            
   

      
 

2.7.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů 

nebo aktiv nebo dobu obratu - což je reciproká hodnota k počtu obrátek. Jejich 

rozbor slouží především k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy, 

jejich jednotlivými složkami a také jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a 

likviditu.“ [5, str. 60] 

Vázanost celkových aktiv  

„Podává informaci o výkonnosti (intenzitě), s níž podnik využívá aktiv s cílem 

dosáhnout tržeb. Měří celkovou produkční efektivnost podniku. Čím je ukazatel nižší, 

tím lépe. Znamená to, že podnik expanduje, aniž musí zvyšovat finanční zdroje. 

Slouží k prostorovému srovnávání. Při hodnocení je nutno posuzovat vlivy 

používaného způsobu oceňování aktiv a metod odpisování.“ [6, str. 61] 

                         
      

           
 

Obrat celkových aktiv 

„Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za 

rok). Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek celkových 

aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána 

některá aktiva.“ [6, str. 61] 
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Obrat zásob 

„Někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, kolikrát je v 

průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabinou 

tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v 

nákladových (pořizovacích) cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku. Pro odstranění této slabé stránky by bylo vhodnější použít v čitateli náklady 

na prodané zboží (účet 504), avšak tradičně se používají tržby. Druhým problémem 

je, že tržby jsou tokovou veličinou odrážející výsledek celoroční aktivity, zatímco 

zásoby postihují stav k jednomu okamžiku. Pro získání reálnějšího obrazu by bylo 

vhodnější použít průměrné roční zásoby (průměr konečných měsíčních stavů podle 

účtu 132 - Zboží na skladě a v prodejnách), avšak s ohledem na prostorové 

srovnávání se ani tato úprava většinou nepoužívá. 

Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), 

znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly 

nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou samozřejmě neproduktivní 

(vyvolávají vyšší náklady na skladování, jsou v nich umrtveny finanční prostředky, 

které musí být doplňovány cizími zdroji) a představují investici s nízkým nebo 

nulovým výnosem. Vysoký obrat zásob rovněž podporuje důvěru v ukazatel běžné 

likvidity.  

Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze 

usuzovat, že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena 

oficiálně uvedená v účetních výkazech.“ [6, str. 61] 

            
           

      
 

Doba obratu zásob 

„Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby 

jejich spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje (u zásob 

vlastní výroby). U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž indikátorem likvidity, 

protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. 

Obecně se definuje jako poměr průměrného stavu zásob všeho druhu k průměrným 

denním tržbám. Může však být i počítán pro jednotlivé druhy zásob, kdy v čitateli je 

uveden průměrný stav druhu zásob a ve jmenovateli jeho průměrná denní spotřeba 
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(např. doba obratu zboží se vyjádří jako průměrný stav zboží dělený průměrnými 

denními náklady prodaného zboží, doba obratu nedokončené výroby jako průměrný 

stav tohoto druhu zásob dělený průměrnými denními náklady vázanými k 

nedokončené výrobě).“ [6, str. 62] 

                  
               

              
 

Doba obratu pohledávek 

„Používá se při hodnocení účtu 311 - Pohledávky z obchodních vztahů. 

Vypočítá se jako poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným 

denním tržbám na obchodní úvěr. Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso 

peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí 

podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. Dobu obratu pohledávek je 

užitečné srovnat s běžnou platební podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží. 

Je-li delší než běžná doba splatnosti znamená to, že obchodní partneři neplatí své 

účty včas. Udržuje-li se tento trend déle, měl by podnik uvažovat o opatřeních na 

urychlení inkasa svých pohledávek.“ [6, str. 63] 

                       
                   

                      
 

Doba obratu závazků 

„V souvislosti s dobou inkasa tržeb (splatnosti vystavených faktur) je zajímavé 

zjistit, jaká je platební morálka firmy vůči jejím dodavatelům. Odpověď poskytuje 

ukazatel doby obratu závazků, který udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur 

svým dodavatelům. Používá se při hodnocení účtu 321 - Dodavatelé. Vypočítá se 

jako poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku k průměrným denním 

tržbám na obchodní úvěr.“  [6, str. 63] 

                    
                        

                      
 

2.8 Bankrotní a bonitní modely 

Důvodem provádění finanční analýzy podniku, je jednak potřeba analyzovat 

minulost a zároveň se poţaduje předpověď budoucího vývoje podniku. Zejména 

schopnost podniku přeţít v následujících letech. Běţná finanční analýza, která 
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vyuţívá poměrových ukazatelů nebo jejich skupin, není pro tento záměr příliš 

vhodná. Z tohoto důvodu vniklo mnoho studií, které se zabývaly řešením tohoto 

problému. Zaměřovaly se na nalezení jediného syntetického ukazatele, který by 

zahrnoval veškeré silné a slabé stránky finančního zdraví analyzovaného podniku. 

Zároveň by jednoznačně vypovídal o schopnosti, případně neschopnosti, podniku 

předejít krachu.  

Existující modely lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou 

bankrotní modely. Tyto modely se snaţí zodpovědět otázku, zda zkoumaný podnik 

do nějaké doby zbankrotuje. Druhou skupinu tvoří modely bonitní, tyto modely se 

zabývají hodnocením podniku, zda je v dobrém nebo špatném stavu. Obě dvě tyto 

skupiny modelů vycházejí z jednoho předpokladu, ţe v podniku dochází k rozdílům 

ve vývoji v období několik let před úpadkem. Máme na mysli rozdíly, které jsou 

charakteristické pro podniky ohroţené bankrotem. Hlavní rozdíl mezi bonitními a 

bankrotními modely je v tom, ţe bonitní modely jsou částečně zaloţeny na 

teoretických poznatcích a částečně na pragmatických poznatcích získaných 

zobecněním dílčích údajů. Oproti tomu bankrotní modely vycházejí ze skutečných 

údajů. [3] 

2.8.1 Altmanovo Z-skóre 

„Profesor E. I. Altman použil pro svou analýzu přímou statistickou metodu (tzv. 

diskriminační analýzu), pomocí které odhadl váhy (koeficienty) v lineární kombinaci 

jednotlivých poměrových ukazatelů, které zahrnul do svého modelu jako proměnné 

veličiny. Při své práci vycházel (podobně jako před ním Beaver) ze vzorku údajů 

podniků, které ve sledovaném období prosperovaly nebo později (během pěti let) 

zbankrotovaly. Na této empirické bázi pak vyvinul model, který má za cíl odlišit 

podniky s velkou pravděpodobností úpadku od podniků, kterým toto nebezpečí 

nehrozí. Model byl publikován v roce 1968.“ [3, str. 145] 

Vzorec Altmanova modelu pro podniky neobchodované na trhu 

                                           

kde: 
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Tabulka 2.1: Hraniční hodnoty pro předvídání finanční situace 

Pokud      Z > 
2,9 

můţeme předvídat uspokojivou finanční 
situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 
firma je ohroţena váţnými finančními 
problémy 

Zdroj: Sedláček, 2007, viz [6] 

„Jsou-li vstupní data pro výpočet Z-skóre přebírána z českých účetních 

výkazů, pak se obvykle do ukazatele A dosazuje čistý pracovní kapitál (ČPK). 

Nerozdělený zisk v ukazateli B představuje součet tří rozvahových položek: výsledku 

hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let (zisku 

nebo ztráty) a fondů ze zisku. Zisk před zdaněním a úroky v ukazateli C se vypočte z 

výkazu Z/Z v druhovém členění jako součet výsledku hospodaření za účetní období, 

daně z příjmů za běžnou a mimořádnou činnost a nákladových úroků. K výpočtu 

ukazatele D se použije z rozvahy hodnota základního kapitálu (nebo vypočtená tržní 

hodnota vlastního kapitálu v případě společnosti obchodované na veřejném 

kapitálovém trhu) vztažená k celkovým cizím zdrojům.“ [6, str. 110] 

Výpočet trţeb (výnosů) je součtem trţeb z prodeje zboţí, výkonů, trţeb 

z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a materiálu, ostatních provozních a 

finančních výnosů, trţeb z prodeje cenných papírů a vkladů, výnosů z dlouhodobého 

finančního majetku, výnosových úroků, mimořádných výnosů a převodu provozních a 

finančních výnosů. [3] 
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2.8.2 Index IN95 

„Index důvěryhodnosti IN95 je původním českým pokusem Inky a Ivana 

Neumaierových najít postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika 

českých podniků z pohledu světových ratingových agentur. Tyto agentury své 

postupy hodnocení celkem pochopitelně přísně utajují, navíc při svých hodnoceních 

vycházejí z mezinárodních účetních standardů. 

Dle názoru autorů indexu je index IN95 schopen využít vstupů z českých 

účetních výkazů a navíc zahrnout zvláštnosti ekonomické situace v ČR.“ [3, str. 148] 

                                   

  
      

            
 

  
    

               
 

  
    

              
 

  
      

              
 

  
             

                          
 

  
                           

      
 

„Hodnoty ukazatelů je třeba do rovnice dosazovat v desetinných číslech. U 

stavových veličin z rozvahy je vhodné používat průměrné hodnoty. 

Symboly V1 až V6 v rovnici představují váhy (koeficienty) obdobně jako v 

Altmanově modelu. Zásadním rozdílem od Altmanova modelu jsou rozdílné velikosti 

těchto vah pro jednotlivá odvětví ekonomiky, s výjimkou koeficientů V2 a V5, které 

jsou pro všechna odvětví totožné.“ [3, str. 149] 

 Koeficienty V1, V3, V4, V6 pro odvětví jsou obsaţeny v tabulce 2.3.  

„Pro všechna odvětví i pro ekonomiku ČR činí váhy  
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V2 = 0,11, 

V5 = 0,10. 

Jedná se o váhy příslušné k ukazatelům úrokového krytí a běžné likvidity, 

které by měly být na dostatečné úrovni u všech podniků bez ohledu na odvětví. 

Váhy modelu jsou konstruovány jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální 

hodnotě ukazatele, tj. k váženému průměru hodnot ukazatele v jednotlivých 

odvětvích. Významnost jednotlivých ukazatelů určili autoři pomocí srovnávacích 

analýz, tj. empiricky podobně jako v případě Altmanova modelu; tentokrát byl použit 

soubor více než 1 000 českých podniků.“ [3, str. 149]  

Tabulka 2.2: Kritéria hodnocení indexu IN95: 

Pokud   IN>2 
můţeme předvídat uspokojivou finanční 
situaci 

1 < IN ≤ 2 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 1 
podnik je ohroţen váţnými finančními 
problémy 

Zdroj: Sedláček, 2007, viz [6] 

„Index IN95 je na rozdíl od Altmanova modelu dle názoru svých autorů vhodný 

pro roční hodnocení finančního zdraví. Z výše uvedených důvodů však prozatím 

chybí ověření jeho funkčnosti na konkrétních příkladech bankrotů.“ [3, str. 149] 
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Tabulka 2.3: Koeficienty pro index důvěryhodnosti IN95 

OKEČ Název V1 V3 V4 V6 

A Zemědělství 0,24 21,35 0,76 14,57 

B Rybolov 0,05 10,76 0,9 84,11 

C Dobývání nerostných surovin 0,14 17,74 0,72 16,89 

CA Dobývání energetických surovin 0,14 21,83 0,74 16,31 

CB Dobývání ostatních surovin 0,16 5,39 0,56 25,39 

D Zpracovatelský průmysl 0,24 7,61 0,48 11,92 

DA Potravinářský průmysl 0,26 4,99 0,33 17,36 

DB Textilní a oděvní průmysl 0,23 6,08 0,43 8,79 

DC Koţedělný průmysl 0,24 7,95 0,43 8,79 

DD Dřevařský průmysl 0,24 18,73 0,41 11,57 

DE Papírenský a polygrafický průmysl 0,23 6,07 0,44 16,99 

DF Koksování a rafinérie 0,19 4,09 0,32 2026 

DG Výroba chemických výrobků 0,21 4,81 0,57 93 

DH Gumárenský a plastikářský průmysl 0,22 5,87 0,38 17,06 

Dl Stavební hmoty 0,2 5,28 0,55 43,01 

DJ Výroba kovů 0,24 10,55 0,46 9,74 

DK Výroba strojů a přístrojů 0,28 13,07 0,64 6,36 

DL Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,5 0,51 8,27 

DM Výroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 7,46 

DN Jinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 17,62 

E Elektřina, voda a plyn 0,15 4,61 0,72 55,89 

F Stavebnictví 0,34 5,74 0,35 16,54 

G Obchod a opravy motor, vozidel 0,33 9,7 0,28 28,32 

H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97 

I Doprava, skladování, spoje 0,07 14,35 0,75 60,61 

  Ekonomika ČR 0,22 8,33 0,52 16,8 

Zdroj: Mrkvička, 2006, viz [3] 

2.8.3 Kralickův rychlý test 

 „P. Kralicek vybral z jednotlivých skupin ukazatelů čtyři ukazatele a podle 

jejich výsledných hodnot přiděluje firmě body. Prvním z ukazatelů je kvóta vlastního 

kapitálu. Vypovídá o finanční síle firmy měřené podílem vlastního kapitálu na celkové 

bilanční sumě. Dalším ukazatelem je doba splácení dluhu z cash flow, který ukazuje, 

za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy (jak krátkodobé, tak 

dlouhodobé), pokud by každý rok generoval stejné cash flow jako v právě 

analyzovaném období.“ [2, str. 76] 

Výpočet cash flow je roven součtu výsledku hospodaření, odpisům a změně 

stavu rezerv. Oba dva zmíněné ukazatele zachycují finanční stabilitu společnosti. 
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Další dva ukazatele jsou zaměřené na rentabilitu zkoumané firmy. Prvním tímto 

ukazatelem je Rentabilita trţeb, která je měřena pomocí cash flow. I zde se cash flow 

vypočte stejně jako u předchozího ukazatele. Posledním ukazatelem je rentabilita 

aktiv, která odráţí celkovou výdělečně schopnost společnosti. [2] 
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Výsledné hodnoty ukazatelů jsou na základě tabulky 2.4 bodově ohodnoceny. 

Ze součtu všech získaných bodů v daném roce se vypočte aritmetický průměr, ten 

pak představuje výslednou známku hodnocení podniku. [2] 

Tabulka 2.4: Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova testu 

Ukazatel Výborně 
Velmi 
dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % >0 % negativní 

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

Cash flow v trţbách > 10 % > 8 % > 5 % >0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % >8 % >0 % negativní 

Zdroj: Kislingerová, 2005, viz [2] 

  



33 
 

3 Představení společnosti 

Společnost, která byla vybrána pro tuto bakalářskou práce, se jmenuje 

POUBA TRAVEL s.r.o.. Původní název byl POUBA Koruna s.r.o., ale v roce 2006 byl 

změněn na název současný.  Sídlo společnosti je na náměstí Republiky 450/17 

v Opavě. Předmětem podnikání společnosti v průběhu let byly ubytovací sluţby, 

hostinská činnost, směnárenská činnost, provozování cestovní agentury a pronájem 

nebytových prostor. Nejzásadnější postavení z těchto činností zastupují v současné 

době ubytovací sluţby.  

3.1 Historie společnosti 

Dne 1. června 1994 byl zakoupen hotel Koruna ve veřejné obchodní soutěţi. 

Tento hotel stojí v samém centru města Opavy. V těsném okolí hotelu Koruna 

najdeme Slezské divadlo Opava, konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie, rektorát 

Slezské univerzity v Opavě nebo obchodní dům Breda s více neţ sto letou tradicí, 

který ve své době byl největším obchodním domem na našem území. Hotel Koruna 

má tři hvězdičky a byl kolaudovaný v roce 1984. Původní ubytovací kapacita hotelu 

činila 152 osob. Ubytovací prostory obsahovaly 56 dvoulůţkových pokojů, 18 

jednolůţkových pokojů a 11 apartmá. Součástí hotelu byla také restaurace, kavárna, 

vinárna a snack-bar. 

Od 1. září 2000 byl převzat do nájmu od Fondu dětí a mládeţe hotel Belaria. 

Tento hotel je jedinečný svou polohou, je umístěn v krásné přírodě přímo pod 

zámkem v Hradci nad Moravicí, který je výjimečnou historickou památku s rozsáhlým 

lesoparkem. V roce 2008 byl dokonce zámek Hradec nad Moravicí oficiálně vyhlášen 

za nejpohádkovější zámek roku. Hotel Belaria je stejně jako Hotel Koruna 

tříhvězdičkovým hotelem. Ubytovací kapacita činí 163 hotelových lůţek v 55 pokojích 

různého typu. Součástí tohoto rekreačního zařízení bylo také fitcentrum, sauna, 

tenisový kurt, volejbalový kurt, menší fotbalové hřiště, venkovní i vnitřní bazén, 

restaurace, vinárna, dva uzavřené salonky a víceúčelová hala. V hotelu bylo nutno 

provést větší mnoţství investic. Byly vyměněny koupelny, toalety, okna, rozvody vody 

a vnitřní i vnější bazén byl zcela přestavěn. V červeni roku 2004 byl hotel Belaria 

odkoupen od Fondu dětí a mládeţe. V lednu 2005 byl zahájen provoz vlastní 

hotelové prádelny. V roce 2006 bylo Ministerstvem financí ČR oznámeno, ţe prodej 
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hotelu Belaria byl ze strany Fondu dětí a mládeţe neoprávněný a bylo zahájeno 

trestní řízení v této věci a v roce 2009 byl hotelový komplex navrácen státu. 

Společnost dne 15. února 2002 zakoupila hotel Sonáta, který je situován 

v těsné blízkosti zámku v Hradci nad Moravicí. Po výměně kotelny, koberců v celém 

hotelu a rekonstrukci kuchyně, byl provoz zahájen 1. května téhoţ roku. V hotelu se 

nachází 32 dvoulůţkových pokojů a 3 apartmány. Koncem roku 2004 byla z důvodů 

havárie vodovodních rozvodů v hotelu Sonáta zahájena celková rekonstrukce a 

výměna všech hotelových koupelen. Současně byla v restauraci poloţena nová 

dlaţba. 

Poslední část poskytovaných ubytovacích sluţeb tvoří penzion Koruna. 

Penzion leţí v centru Opavy nedaleko hotelu Koruna, konkrétně v ulici Na Valech 4. 

Jedná se o tříhvězdičkový penzion se dvěma dvoupokojovými apartmány, šesti 

jednopokojovými apartmán a osmi garsonkami. Všechny pokoje jsou vybaveny 

vlastní kuchyňskou linkou. Moţnost stravovacích sluţeb hostům zajišťuje hotel 

Koruna, včetně kvalitních snídaní formou bufetu. Hosté mohou vyuţívat hotelové 

parkoviště. 

V roce 2007 zahájila společnost POUBA TRAVEL s.r.o. provoz cestovní 

agentury. Celý název agentury byl Pouba Travel incoming services. Pobočka sídlila 

v Zelenči a tato cestovní agentura se zaměřovala zejména na větší skupiny turistů ze 

španělsky mluvících zemí, kteří měli zájem o návštěvu střední Evropy. V první řadě 

se jednalo o Prahu, Vídeň a Budapešť. Kvůli silné konkurenci v tomto odvětví 

podnikání a doznívajícím dopadům finanční krize, byla činnost cestovní agentury 

v roce 2010 z větší části ukončena.  

3.2 Současná činnost společnosti 

K největším změnám v posledních pár letech došlo v hotelu Koruna. Celé 

osmé hotelové patro bylo přestavěno na čtyřhvězdičkové pokoje, které mají 

jedinečný výhled na centrum Opavy. Kaţdý z těchto pokojů je designově odlišný od 

těch ostatních. 

V hotelu jsou nabízeny tři úrovně ubytování: Standard, Business a Deluxe. 

Rozdíly jsou zejména ve vybavení pokojů, vybranému typu pokoje pak odpovídá i 
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ceny ubytování. Aktuální ubytovací kapacita hotelu je 16 jednolůţkových pokojů, 19 

dvoulůţkových pokojů a 5 apartmá. 

První tři hotelová patra jsou vyuţívána jako nadstandartní ubytování pro 

studenty Slezské univerzity v Opavě. Studenti mohou vyuţívat nabízená obědová 

menu i teplé večeře přímo v hotelové restauraci. 

Co se týká nebytových prostor hotelu, tak zde sídlí v pronájmu realitní 

agentura, obchod s dámským oblečením, řecká restaurace a diskotéka. V loňském 

roce byla poskytnuta do nájmu i hotelová restaurace, tím společnost POUBA 

TRAVEL s.r.o. ukončila svou hostinskou činnost. V letošním roce bylo dostavěno 

vlastní hotelové parkoviště mezi hotelem Koruna a Slezským divadlem Opava. A 

v současnosti probíhají práce na přestavbě nevyuţívaných hotelových sklepů na 

nebytové prostory. Plánuje se zde vybudovat studentská pivnice nebo obchodní 

pasáţ. Hotel Sonáta v Hradci nad Moravicí je v současné době poskytnut do 

dlouhodobého pronájmu.  

V posledních čtyřech letech počet zaměstnanců společnosti POUBA TRAVEL 

s.r.o. klesá, důvodem je poskytování dříve provozovaných činností do nájmu cizím 

subjektům. Podrobný vývojový trend můţeme sledovat v grafu 3.1.  

Graf 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Struktura vedení společnosti 

Obrázek 3.1: Struktura vedení společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

POUBA TRAVEL s.r.o. je společností rodinného typu. Tomu odpovídá i 

struktura společnosti. Podrobnou hierarchii včetně popisu funkcí najdeme v obrázku 

3.1. 

  

Ing. Miloslav Pouba 

jednatel společnosti 

Zdeňka Poubová 

kontrola provozu 

Ing. Zdeněk Pouba 

ředitel hotelu Koruna 
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4 Zhodnocení finanční situace podniku 

V této kapitole budeme představené metody finanční analýzy z druhé kapitoly 

aplikovat na vybranou společnost. Vypočtené hodnoty v tabulkách, které jsou 

vyjádřené v peněţních jednotkách, jsou zaokrouhlené na celé tis. Kč. Hodnoty 

pouţité z rozvahy pro výpočet ukazatelů představují průměr počátečních a 

konečných hodnot daného roku. Důvodem vyuţití průměrných hodnot rozvahy je 

přesnější vypovídající schopnost a snaha zabránit zkreslení získaných závěrů. 

4.1 Horizontální analýza 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Absolutní i procentní vývoj pasiv je zachycen v tabulce 4.1. V obou 

analyzovaných letech došlo k poklesu celkových aktiv. Nejvyšší pokles byl 

zaznamenán v roce 2010. Dlouhodobý majetek poklesl o 13,27% v roce 2010. 

Největší podíl na tomto propadu měl dlouhodobý hmotný majetek, který se meziročně 

sníţil o 11 582 tis. Kč. Ale v dalším roce dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o 

2,67%. Oběţná aktiva v prvním roce vrostla o 36,83% a v posledním roce poklesla o 

17,71%. Zásoby v obou letech prudce klesaly. Velkou změnu, lze vypozorovat 

v krátkodobých pohledávkách za rok 2010, zde se pohledávky zvýšily o 261,19%. 

Následující roku tento trend uţ nepokračoval, zde se krátkodobé pohledávky sníţily o 

98 tis. Kč.  
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Tabulka 4.1: Horizontální analýza aktiv – zkrácená verze 

Název 

Rok 

2010 2011 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní 

Aktiva celkem -6 848 -7,07% -998 -1,11% 

Pohledávky za upsaný kapitál 0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobý majetek  -11 232 -13,27% 1 949 2,65% 

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

Dlouhodobý hmotný majetek  -11 582 -13,69% 1 949 2,67% 

Dlouhodobý finanční majetek 350 x 0 0,00% 

Oběţná aktiva  4 455 36,83% -2 932 -17,71% 

Zásoby  -452 -45,46% -315 -58,06% 

Dlouhodobé pohledávky  0 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 4 597 261,19% -98 -1,54% 

Finanční majetek 310 7,14% -2 519 -54,16% 

Časové rozlišení  -71 -58,00% -15 -28,16% 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Celková aktiva se vyvíjela stejně jako pasiva, to je logické, jelikoţ tyto dvě 

hodnoty jsou si rovny. Vlastní kapitál v roce 2010 poklesl o 7 095 tis. Kč, 

v procentuálním vyjádření to činilo 7,07%. Nejvíce se na tomto vývoji podílely 

klesající kapitálové fondy, které se meziročně sníţily o 14,78%. Vysoký nárůst 

můţeme sledovat u poloţek výsledek hospodaření minulých let a výsledku 

hospodaření běţného účetního období za rok 2011. Vývoj cizích zdrojů v obou letech 

byl vyrovnaný, v procentuálním vyjádření se pohyboval v okolí nuly.  Mezi ročně 

dlouhodobé závazky klesaly v obou letech, ovšem krátkodobé rostly. Konkrétně o 

5,79% v roce 2010 a o 40,93% v roce 2011. V roce 2010 vzrostly bankovní úvěry o 

19,96 a následujícího roku dokonce o 35,59%. Co se týče časového rozlišení, v obou 

letech dosahovalo poklesu, zejména v prvním analyzovaném roce.   
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Tabulka 4.2: Horizontální analýza pasiv – zkrácená verze 

Název 

Rok 

2010 2011 

Absolut
ní 

Procent
ní 

Absolut
ní 

Procent
ní 

Pasiva celkem -6 848 -7,07% -998 -1,11% 

Vlastní kapitál   -7 095 -10,58% -770 -1,28% 

Základní kapitál  0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy    -11 805 -14,78% -11 806 -17,34% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní 
fondy ze zisku  -1 -0,01% 0 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let  5 941 50,98% 4 712 82,47% 

Výsledek hospodaření běţného účetního 
období -1 229 -20,96% 6 324 89,14% 

Cizí zdroje       541 1,86% -224 -0,75% 

Rezervy   0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobé závazky  -214 -1,03% -3 840 -18,69% 

Krátkodobé závazky   376 5,79% 2 807 40,93% 

Bankovní úvěry a výpomoci   378 19,96% 810 35,59% 

Časové rozlišení   -294 -45,13% -4 -0,98% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Provozní výsledek meziročně poklesl o 138,98% v roce 2010, ovšem roce 

následujícím opět vrostl o 120,5%. U finančního výsledku hospodaření jsme podle 

tabulky 4.3 zaznamenali rostoucí trend. Výsledek hospodaření za běţnou činnost byl 

nejvíce ovlivněn provozním výsledkem hospodaření, tomu odpovídá i jeho vývoj. 

Kolísání jsme zaznamenali u mimořádného výsledku hospodaření. V roce 2010 se 

zvýšil o 17 304 tis. Kč a v roce 2011 lehce poklesl. Výsledek hospodaření za účetní 

období v obou sledovaných letech rostl a to v prvním roce o 83,57% a v roce 

následujícím dokonce o 118,93%. 
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Tabulka 4.3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát – zkrácená verze 

Název 

Rok 

2010 2011 

Absolutní Procentní Absolutní Procentní 

Provozní výsledek hospodaření -6 760 -138,98% 2 285 120,50% 

Finanční výsledek hospodaření 67 16,50% 373 110,13% 

Výsledek hospodaření za běţnou 
činnost   -7 120 -145,75% 2 658 118,93% 

Mimořádný výsledek hospodaření  17 304 101,36% -194 -83,33% 

Výsledek hospodaření za účetní období  10 184 83,57% 2 464 123,07% 
Zdroj: vlastí zpracování 

4.2 Vertikální analýza 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Podíl jednotlivých poloţek v aktivech je zobrazen v tabulce 4.4. Na první 

pohled je patrné, ţe podíl většiny poloţek se nijak výrazně během třech sledovaných 

let neměnil. Dlouhodobý majetek se od roku 2009 aţ 2011 pohybuje mezi 84% a 

88%. Drtivá většina dlouhodobého majetku je tvořena dlouhodobým hmotným 

majetkem, zbytek tvoří dlouhodobý finanční majetek, ale jedná se pouze o 

zanedbatelné mnoţství. Výše oběţných aktiv ve sledovaném období nepřekročila 

hranici 19%. Podíl zásob na celkových aktivech dosáhl maxima v roce 2009 s 1,03%, 

naopak v roce 2011 dosáhl minima s 0,26%. Dlouhodobé závazky se postupně 

zvyšovaly, ale pouze v řádech desetin procent. Naopak krátkodobé závazky 

poskočily v roce 2010 z 1,82% na 7,06%. Hodnoty časového rozlišení během 

sledovaných tří let nepřesáhly hranici 0,2%. 
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Tabulka 4.4: Vertikální analýza aktiv – zkrácená verze 

Název  
Rok 

2009 2010 2011 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohledávky za upsaný kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý majetek  87,38% 81,55% 84,66% 

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

Dlouhodobý hmotný majetek  87,38% 81,16% 84,26% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,39% 0,39% 

Oběţná aktiva  12,49% 18,39% 15,30% 

Zásoby  1,03% 0,60% 0,26% 

Dlouhodobé pohledávky  5,16% 5,56% 5,62% 

Krátkodobé pohledávky 1,82% 7,06% 7,03% 

Finanční majetek 4,48% 5,17% 2,40% 

Časové rozlišení  0,13% 0,06% 0,04% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Další úhel pohledu na vertikální analýzu aktiv společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. 

nám nabízí graf 4.1. Můţeme si zde povšimnout vysokého poměru dlouhodobého 

majetku v aktivech. Dále je také patrný růst v roce 2010 oběţných aktiv a následný 

pokles v roce 2011. Hodnoty časového rozlišení jsou tak nízké, ţe ve sledovaném 

grafu nejsou ani viditelné.  
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Graf 4.1: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

Oproti předešlé vertikální analýze aktiv, zde můţe pozorovat větší změny 

podílu poloţek během let 2009 aţ 2011. Vlastní kapitál se pohyboval v rozmezí 66% 

aţ 70%. Podíl kapitálových fondů k celkovým pasivům postupně klesal. Výsledek 

hospodaření postupně stoupal z hodnoty -12,03% a poslední rok se přiblíţil ke 

kladným hodnotám. Stejně jako výsledek hospodaření minulých let, tak i výsledek 

hospodaření běţného účetního období se celé tři roky nedostal do kladných čísel. 

Poloţka cizích zdrojů lehce vrostla od roku 2009 ze 30,08% na 33,09% v posledním 

roce. 
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Tabulka 4.5: Vertikální analýza pasiv – zkrácená verze 

Název  
Rok 

2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál   69,25% 66,63% 66,51% 

Základní kapitál  0,10% 0,11% 0,11% 

Kapitálové fondy    82,49% 75,65% 63,24% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku  4,74% 5,10% 5,16% 

Výsledek hospodaření minulých let  -12,03% -6,35% -1,13% 

Výsledek hospodaření běţného účetního období -6,06% -7,88% -0,87% 

Cizí zdroje       30,08% 32,97% 33,09% 

Rezervy   0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky  21,43% 22,83% 18,77% 

Krátkodobé závazky   6,69% 7,62% 10,86% 

Bankovní úvěry a výpomoci   1,96% 2,53% 3,47% 

Časové rozlišení   0,67% 0,40% 0,40% 
Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 4.2 si můţeme povšimnout dominantního podílu vlastního kapitálu na 

celkových pasivech. Lze zde pozorovat i pomalou rostoucí tendenci cizích zdrojů. 

Opět časové rozlišení tvoří pouze mizivou část celkových pasiv.  

Graf 4.2: Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál v analyzované společnosti během sledovaného období v roce 

2010 vzrostl na 7 909 000 Kč z původních 4 476 360 Kč předešlého roku. 

V posledním sledovaném roce poklesl na 1 251 000 Kč. Z předpokladu, ţe výše 

čistého pracovního kapitálu je důleţitým indikátorem platební schopnosti, lze 

usuzovat, ţe poklesla platební schopnosti u společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. 

v roce 2011. Ve sledovaných třech letech se čistý pracovní kapitál nedostal do 

záporných hodnot, čímţ společnosti nevznikl nekrytý dluh. 

Tabulka 4.6: Čistý pracovní kapitál  

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 4 476 7 909 1 251 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Poměrové ukazatele 

4.4.1 Ukazatele likvidita 

Tabulka 4.7: Ukazatele likvidity  

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Běţná likvidita 1,5876 1,9153 1,1012 

Pohotová likvidita 1,4570 1,8525 1,0828 

Okamţitá likvidita 0,5697 0,5382 0,1724 
Zdroj: vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Pomocí běţné likvidity můţeme porovnat pokrytí krátkodobých závazků 

oběţnými aktivy. Ukazatel poměřuje budoucí solventnost podniku. Doporučená 

hodnota pro běţnou likviditu je vyšší neţ 1,5. V našem případě bylo tohoto pravidla 

docíleno pouze s výjimkou roku 2011. V tomto roce běţná likvidita byla rovna 

hodnotě 1,1012, coţ je nedostačující. Kdyby nastala opačná situace a hodnoty by 

přesáhly 2,5, mohlo by to signalizovat nadměrně vázané prostředky ve formě 

oběţných aktiv, které by bylo moţno vyuţít ve výnosnějších formách aktiv. 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita na rozdíl od běţné likvidity nezahrnuje do čitatele zásoby. 

Tento fakt dělá z pohotové likvidity likvidnější ukazatel neţ je tomu u běţné likvidity. 

Výsledky ukazatele pro společnost POUBA TRAVEL s.r.o. se v letech 2009 aţ 2011 

pohybují od hodnoty 1,0828 do hodnoty 1,8525. Coţ jsou správné hodnoty, protoţe 

doporučená výše ukazatele je vyšší neţ 1. Oproti předešlému ukazateli se rok 2011 

nedostal pod doporučenou hladinu. Pouze se poměrně blízko přiblíţil k této hraniční 

hodnotě. 

Okamžitá likvidita 

Pro výpočet tohoto ukazatele likvidity se pouţívají pouze nejlikvidnější poloţky 

z rozvahy. V praxi to znamená, ţe sem patří peníze na účtech, peníze v hotovosti, 

obchodovatelné cenné papíry a šeky. Doporučená hodnota podle americké literatury 

je stanovena v rozmezí 0,9 aţ 1,1. Pro české poměry je stanovena dolní hranice 

intervalu na hodnotu 0,6, dokonce se někdy uvádí 0,2. Ale tato hodnota je jiţ 

označována jako kritická. V roce 2009 bylo dosaţeno hodnoty okamţité likvidy 

0,5697 a v následujícím roce hodnoty 0,5382. Jedná se o podprůměrné hodnoty. 

V roce 2011 výsledek byl ještě o poznání horší a dostal se aţ pod kritickou hodnotu, 

konkrétně na 0,1724. 

4.4.2 Ukazatele rentabilita 

Tabulka 4.8: Ukazatele rentability 

Název 
ukazatele 

Rok 

2009 2010 2011 

ROA 0,0502 -0,0211 0,0044 

ROE -0,1817 -0,0334 0,0078 

ROI -0,1273 -0,0210 0,0072 

ROS -0,2785 -0,0663 0,0251 

Rentability 
nákladů 1,2785 1,0663 0,9749 
Zdroj: vlastní zpracování 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Pomocí ukazatele ROA můţeme poměřit zisk s celkovými aktivy, bez ohledu 

na jejich typ financování. Neplatí zde předepsané hodnoty, kterých bychom měli 

dosáhnout. Ovšem čím větší hodnoty podnik dosáhne, tím je to lepší. Nejvyšší 
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hodnoty bylo dosaţeno v našem prvním sledovaném roce, konkrétně se jednalo o 

rok 2009 a hodnota ukazatele ROA činila 0,0502. To lze vysvětli tak, ţe 1 Kč vloţená 

do aktiv, přinesla EBIT roven 0,05 Kč. V roce 2010 vyšla ve výpočtech záporná 

hodnota, přesněji -0,0211. Důvodem záporu je záporná hodnota provozního 

hospodářského výsledku. Můţeme si to vyloţit jako ztrátu 0,02 Kč provozního 

hospodářského výsledku z kaţdé vloţené koruny do aktiv. Rozhodně se jedná o 

neţádaný jev, kterému bychom měli v dalších letech zabránit. 

ROE- ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Pomocí tohoto ukazatele můţeme vyjádřit celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů. U společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. bylo dosaţeno opětovně záporných 

hodnot, tak jako tomu bylo u ukazatele ROA, jedná se o roky 2009 a 2010. Opět se 

jedná o neţádoucí jev. Kladná hodnota se objevila teprve v posledním roce. Ale i tak 

se jednalo o velice nízkou hodnotu 0,0078. Ukazatel ROE je vyuţívám zejména 

akcionáři, společníky a dalšími investory, které by námi získané hodnoty určitě 

nepotěšily. Jinak tomu nebude ani pouze u posledního roku, protoţe ani ten samotný 

nepřekonal běţné úrokové sazby. 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Na základě ukazatele ROI můţeme vyhodnotit účinnost působení celkového 

vloţeného kapitálu do podniku, bez ohledu na zdroj financování. U námi zkoumané 

společnosti byly získány velice podobné hodnoty jako u ukazatele ROE, jen 

s drobnými rozdíly. Roky 2009 a 2010 se pohybují v záporných číslech a teprve 

poslední námi zkoumaný rok se přehoupl do čísel kladných. Kladné hodnoty jsou 

zapříčiněny záporným výsledkem hospodaření před zdaněním.  

ROS- rentabilita tržeb 

Rentabilita trţeb poměřuje zisk k trţbám. Tento ukazatel bývá často vyuţívám 

pro vnitropodnikové účely. Vhodný je zejména pro srovnání v čase a pro 

mezipodnikové porovnání. Výsledek hospodaření před zdaněním byl pouţit pro tento 

ukazatel, stejně jako tomu bylo u ukazatele ROI. Coţ zapříčinilo, ţe výsledné 

hodnoty byly opět záporné u prvních dvou sledovaných let. V roce 2011 bylo 

dosaţeno dobrého výsledku 0,0251, na poměry ve zkoumané firmě. 
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Rentabilita nákladů 

U rentability nákladů jsme se poprvé u výsledků ukazatelů rentability dopočítali 

kladných hodnot ve všech třech po sobě sledovaných letech. Nejvyšší hodnota byla 

dosaţena v roce 2009, jednalo se o hodnotu 1,2785. V roce 2011 byla vypočtena 

hodnota 0,9749, jednalo se o nejniţší hodnotu z námi sledovaných let. Výše tohoto 

ukazatele poukazuje na zhodnocení vloţených nákladů. Celkové náklady jsou pro 

tento ukazatel určeny jako rozdíl trţeb a zisku. U tohoto ukazatele je vhodné sledovat 

vývoj v jednotlivých letech. 

4.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 4.9: Ukazatele zadluţenosti  

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Celková zadluţenost 0,3008 0,3297 0,3309 

Kvóta vlastního kapitálu 0,6925 0,6663 0,6651 

Koeficient zadluţenosti 0,4344 0,4948 0,4975 

Úrokové krytí 17,0667 -17,3945 2,1898 

Běţná zadluţenost 0,0787 0,0960 0,1390 

Dlouhodobé krytí aktiv 0,9146 0,9000 0,8571 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 1,0467 1,1036 1,0124 
Krytí stálých aktiv vlastním 
kapitálem 0,7924 0,8170 0,7857 

Podíl ČPK z majetku 0,0462 0,0879 0,0141 
Zdroj: vlastní zpracování 

Celková zadluženost 

S rostoucí hodnotou ukazatele celkové zadluţenosti, roste souběţně riziko pro 

investory. Zadluţenost ovlivňuje tedy věřitelské riziko a zároveň také výnosnost 

podniku. Ve sledovaném období 2009 aţ 2011 se hodnota ukazatele celkové 

zadluţenosti pohybovala ve stejné úrovni, jen s malými rozdíly. Nejmenší hodnoty 

byla vypočítána v roce 2009 a činila 0,3008. Nejvyšší byla dosaţena v roce 2011, 

činila 0,3309. Z těchto výsledků lze usuzovat, ţe celková aktiva jsou v průměru 

z jedné třetiny financována z cizích zdrojů a celková zadluţenost nedosahuje výkyvů 

ve sledovaných letech. 
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Kvóta vlastního kapitálu 

Kvóta vlastního kapitálu tvoří doplněk celkové zadluţenosti. To znamená, ţe 

součet těchto dvou ukazatelů je roven 1. Z tohoto faktu lze usuzovat, ţe kvóta 

vlastního kapitálu v námi analyzované firmě, nebude v jednotlivých letech kolísat, 

protoţe u předchozího ukazatele tomu nebylo jinak. Vypočtené hodnoty dosáhly 

minima v 0,6651 a maxima v 0,6925. Výsledky můţeme interpretovat tak, ţe ze dvou 

třetin jsou aktiva kryta z vlastních zdrojů financování. Tento poměr lze interpretovat 

jako dostačující. V případě rostoucího ukazatele kvóty vlastního kapitálu, roste také 

finanční nezávislost podniku.  

 Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluţenosti má podobnou vypovídající schopnost jako ukazatel 

celkové zadluţenost. Pouze s tím rozdílem, ţe koeficient zadluţenosti roste 

exponenciálně k nekonečnu. V tabulce 4.9 si můţeme najít konkrétní výsledky 

k tomuto ukazateli. Znovu si lze povšimnout nekolísavého stavu v období 

sledovaných po sobě jdoucích tří let. Z těchto výsledků jednoznačně vyplívá, ţe 

vlastní kapitál převyšuje kapitál cizí. Stejně jako tomu bylo u ukazatele celkové 

zadluţenosti. 

Úrokové krytí 

Uţivatelé finanční analýzy vyuţívají ukazatel úrokového krytí k poměření zisku 

s nákladovými úroky. Na základě tohoto ukazatele jsou schopni vyhodnotit, zda zisk 

dané společnosti je schopen pokrýt náklady na cizí kapitál. Také lze z tohoto 

ukazatele vyčíst, kolikrát se mu to pokrýt podařilo. Doporučené hodnoty jsou 3 krát,6 

krát a více krát. U společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. se nám dostalo velice 

rozdílných hodnot v jednotlivých letech. Nejuspokojivější výsledek byl získán 

v prvním roce a činil 17,0667. Výklad výsledku zní takto, zisk zkoumané společnosti 

přesáhl nákladové úroky 17 krát. Coţ je podle doporučených hodnot velice vynikající 

výsledek. Ale hned další rok jsme se výpočtem dobrali k hodnotě záporné, přesněji k 

-17,3945. Příčinou této negativní hodnoty je záporný EBIT. V roce posledním se 

výsledek opět dostal do kladných čísel, ale oproti prvnímu analyzovanému roku, 

nebyl uţ příliš vysoký. Byl roven pouze 2,1898. Tento výsledek ukazatele úrokového 

krytí tedy nedosáhl doporučených hodnot.  
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Běžná zadluženost 

Tento další ukazatel je zaměřen na poměr krátkodobého cizího kapitálu a 

celkových aktiv. Čím je výsledná hodnota menší, tím je zároveň menší finanční 

závislost podniku na krátkodobých cizích zdrojích. Z hodnot v tabulce 4.9 je patrné, 

ţe běţná zadluţenost společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. není vysoká, její tendence 

v čase má pomalu rostoucí trend. Tento ukazatel potvrzuje předešlé výsledky 

z celkové zadluţenosti. 

Dlouhodobé krytí aktiv 

V roce 2009 byl poměr dlouhodobých zdrojů k celkovým aktivům 

v analyzované společnosti 91,5 procentní. V dalších dvou letech poměr pomalu 

klesal, konkrétně se jednalo o hodnoty 90% v roce 2010 a 85,7% v roce 2011. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 

Za pomoci ukazatele dlouhodobého krytí stálých aktiv lze vyjádřit krytí stálých 

aktiv dlouhodobým kapitálem. Námi získané hodnoty se pohybují nad hodnotou 1. 

Tento fakt znamená, ţe analyzovaná společnost je překapitalizovaná. Společnosti to 

dodává větší finanční stabilitu, ale na druhé straně to sniţuje celkovou efektivitu 

podnikání. 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

Tento ukazatel vypovídá o finanční stabilitě zkoumaného podniku. Nejvyšší 

krytí stálých aktiv vlastním kapitálem bylo dosaţeno v roce 2010 a činili 81,7%. 

V roce 2009 a 2011 by výsledné hodnoty téměř totoţné.   

Podíl ČPK z majetku 

V roce 2009 bylo z čistého pracovního kapitálu pokryto 4,6% celkových aktiv. 

V následujícím roce došlo k navýšení tohoto ukazatele na 8,8%. Ovšem v roce 2011 

podíl ukazatele čistého pracovního kapitálu z majetku prudce poklesnul na 1,4%. 
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4.4.4 Ukazatele aktivity 

Tabulka 4.10: Ukazatele aktivity 

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Vázanost celkových aktiv 2,1383 2,9795 4,8393 

Obrat celkových aktiv 0,4677 0,3356 0,2066 

Obrat zásob 45,5342 55,6793 80,8402 

Doba obratu zásob 7,9061 6,4656 4,4532 

Doba obratu pohledávek 13,9892 75,7638 122,5177 

Doba obratu závazků 51,5098 81,7109 189,1400 
Zdroj: vlastní zpracování 

Vázanost celkových aktiv  

Výsledná hodnota tohoto ukazatele informuje o intenzitě vyuţívání aktiv 

s cílem dosáhnout trţeb. Ţádoucí je docílit co nejmenší hodnoty vázanosti celkových 

aktiv. Nejniţší hodnota byla vypočítána pro rok 2009 a byla rovna 2,1383. V prvním 

roce ze tří sledovaných jsme tedy dosáhly nejlepších výsledků. Výsledek lze vyloţit 

tak, ţe celková aktiva sledované společnosti je 2,1383 krát větší neţ trţby za rok 

2009. Nejvyšší hodnota, tím pádem i nejhorší, byla vypočtena pro rok 2011. 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyčísluje počet obrátek aktiv za měřené období, 

v našem případě se jedná o jeden rok. Vzorec je totoţný s ukazatelem vázanosti 

celkových aktiv, pouze jsou prohozeny hodnoty čitatele a jmenovatele. Platí zde i 

opačné parametry pro výsledek. V praxi to znamená, ţe čím je hodnota vyšší, tím je 

výsledek obratu celkových aktiv lepší. Nejlépe si vedla analyzovaná společnost 

v roce 2009 s výsledkem 0,4677, dále následoval rok 2010 s výsledkem 0,3356. 

Nejhůře podle ukazatele obratu celkových aktiv dopadl rok 2011 s hodnotou 0,2066. 

Obrat zásob 

Podle tabulky 4.10 se největšího počtu obrátek zásob dosáhlo v roce 2011. 

Tato hodnota je o poznání vyšší neţ u předchozích dvou po sobě jdoucích let. Stejně 

jako u předchozího ukazatele obratu celkových aktiv, tak i tady je ţádoucí, co 

nejvyšší hodnota výsledku.  
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Doba obratu zásob 

Tento ukazatel má určitou podobu s ukazatelem předešlým. Ale oproti obratu 

zásob vyjadřuje doba obratu zásob průměrný počet dní, mezí jednotlivými obrátkami. 

V zájmu zkoumaného podniku je dosáhnou co moţno nejmenšího počtu dnů mezi 

obrátkami. V roce 2009 trvala doba obratu zásob 7,9 dne, jednalo se o nejhorší námi 

získaný výsledek. Následujícího roku se počet dnů obrátky sníţil na 6,5 dnů. Nejlepší 

hodnota byla vypočtena roku 2011, byla rovna 4,5 dnům. Trend vývoje doby obratu 

zásob je postupně klesající. 

Doba obratu pohledávek 

Výpočtem doby obratu pohledávek získáme průměrný počet dnů, během 

kterých jsou peníze vázány v pohledávkách od našich odběratelů. Z firemního 

pohledu by bylo nejlepší řešení, aby byla doba obratu pohledávek co nejmenší. 

Podle údajů z tabulky 4.10 si můţeme povšimnout skokové rostoucí tendence doby 

obratu pohledávek. V roce 2009 byl tento ukazatel roven 14 dnům, v následujícím 

roce vzrostl na 75,8 dne a poslední rok se dostal na nejvyšší naměřenou hodnotu 

122,5 dne. Rozdíl mezi prvním a posledním rok je několika násobný. Příčinou tohoto 

dramatického vývoje je rostoucí výše pohledávek a zároveň klesající trţby. 

Kombinace těchto dvou faktorů výrazně ovlivnila výsledky doby obratu pohledávek 

v námi analyzované společnosti. 

Doba obratu závazků 

Počet dnů, který získáme výpočtem ukazatele doby obratu závazků, nám 

udává, s jak dlouhým zpoţděním vyplácí sledovaná společnost své závazky. U 

tohoto ukazatele můţeme sledovat podobný vývoj jako u ukazatele doby obratu 

pohledávek. Opět počet dnů roste kaţdým rokem. Důvodem jsou rostoucí hodnoty 

závazků a postupně klesající hodnoty trţby. V praxi to znamená, ţe jsme se z 51,5 

dne v prvním roce dostaly na 81,7 dnů v roce 2010. Nakonec doba obratu závazků 

stoupla aţ na 189,1 dne v roce 2011.  

4.5 Bonitní a bankrotní modely 

4.5.1 Altmanovo Z-skóre 

Výsledné hodnoty, které jsme získali výpočtem Altmannova modelu pro 

podniky neobchodované na trhu, podle tabulky 4.11 lze povaţovat za neuspokojující. 



52 
 

Tyto výsledky se ani z daleka nepřiblíţily k tak zvané „šedé zóně“. Všechny tři 

sledované roky se tedy pohybují v zóně, která je typická pro společnosti, kterým hrozí 

bankrot. Nejlépe podle Altmanova modelu dopadnul rok 2009 s hodnotou 0,635, 

nejhůře pak rok 2011 s hodnotou 0,3207. U ukazatele B si můţeme povšimnout 

záporných výsledků v letech 2009 a 2010. Jedná se o poměr nerozděleného zisku a 

celkových aktiv. Důvodem jsou záporné hodnoty výsledku hospodaření minulých let a 

výsledku hospodaření běţného účetního období. Velice nízké hodnoty jsme dále 

získaly u ukazatele D, který byl získán jako podíl základního kapitálu k celkovým 

dluhům. Celkové dluhy několika násobně převyšují základní kapitál, to je důvodem 

takto nízkých hodnot. 

Tabulka 4.11: Altmanovo Z-skóre 

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

A 0,0462 0,0879 0,0141 

B -0,1335 -0,0913 0,0317 

C 0,0502 -0,0211 0,0044 

D 0,0034 0,0034 0,0034 

E 0,6686 0,3418 0,2193 

Altmanovo Z-skóre 0,6350 0,3207 0,2728 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.2 Index IN95 

Jedná se o bankrotní model, stejně jako tomu bylo u Altmanova Z-skóre. 

Ovšem tento model je více zaměřen na prostředí českých firem. To znamená, ţe 

můţeme očekávat odlišné výsledky, oproti předchozímu modelu. Společnost POUBA 

TRAVEL s.r.o. svou činností spadá do oboru pohostinství a ubytování. Tento obor je 

značen písmenem H podle odvětvové klasifikace ekonomických činností. Koeficienty 

V1, V3, V4 a V6 pro pohostinství a ubytování najdeme v tabulce 4.12.  

Tabulka 4.12: Koeficienty pro pohostinství a ubytování 

OKEČ Název V1 V3 V4 V6 

H Pohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro výpočet ukazatele F bylo zapotřebí zjistit stav závazků po lhůtě splatnosti, 

tato poloţky ovšem nebyla obsaţena v poskytnutých výkazech a z tohoto důvodu 

byly hodnoty získané na základě konzultace s účetním pracovníkem analyzované 

společnosti. Hodnoty závazků po lhůtě splatnosti obsahuje tabulka 4.13. 

Tabulka 4.13: Závazky po lhůtě splatnosti 

Název 
Rok 

2009 2010 2011 

Závazky po lhůtě splatnosti 1 840 57 73 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.14 obsahuje výsledky dílčích ukazatelů vynásobených koeficienty. 

V poslední řádku jsou výsledné hodnoty indexu IN95 za jednotlivé sledované roky. 

Výsledky indexu IN95 jsou různorodé. A kaţdý rok spadají do jiného kritéria 

hodnocení. V prvním roce jsme získali hodnotu 4,87, jedná se o nejvyšší námi 

dosaţenou hodnotu. Na základě tohoto výsledku můţeme ohodnotit podnikové 

zdraví jako velmi dobré a není zde předpoklad, ţe by se podnik měl dostat do 

bankrotu. V roce 2010 se index IN95 dostal pod hodnotu 1. Výsledek naznačuje, ţe 

podnik v tomto roce trpěl váţnými finančními problémy. Při pohledu na dílčí výsledky, 

si můţeme všimnout záporných hodnot u druhého a třetího ukazatele. Pro výpočet 

obou ukazatelů B a C v roce 2010 byl pouţit záporný provozní výsledek 

hospodaření, to je hlavním důvodem nízké hodnoty indexu IN95 v tomto roce. 

V posledním analyzovaném roce se výsledná hodnota dle kritérií nachází v tak zvané 

„šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. Nemůţeme jednoznačně konstatovat, zde je 

podnik po finanční stránce zdráv nebo ne.  
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Tabulka 4.14: Index IN95 

Název 
ukazatele 

Rok 

2009 2010 2011 

A · 0,35 1,1635 1,0616 1,0578 

B · 0,11 1,8773 -1,9134 0,2409 

C · 12,57 0,6313 -0,2648 0,0549 

D · 0,88 0,5883 0,3008 0,1930 

E · 0,1 0,1588 0,1915 0,1101 

F · 15,97 0,4537 0,0295 0,0594 

Index IN95 4,8730 -0,5949 1,7160 

Zdroj: vlastní zpracování 

           Graf 4.3: Index IN95 

 

           Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.3 Kralickův rychlý test 

Tabulka 4.15 obsahuje výsledky jednotlivých ukazatelů. Takto získané 

hodnoty je třeba obodovat dle kritérií pro Kralickův rychlý test, tyto kritéria obsahuje 

tabulka 2.4 
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Tabulka 4.15: Výsledky ukazatelů Kralickova rychlého testu 

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 69,25% 66,63% 66,51% 

Doba splácení dluhu z CF -2,82 64,92 9,52 

Cash flow v trţbách -14,93% 1,37% 14,19% 

ROA 5,02% -2,11% 0,44% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bodové ohodnocení pro společnost POUBA TRAVEL s.r.o. obsahuje tabulka 

4.16. Ukazatel kvóty vlastního kapitálu ve sledované společnosti je hodnocen ve 

všech třech letech známkou výborně. U ukazatele doba splácení dluhu z cash flow 

se u prvního roku objevila záporná hodnota. Podle kritérií by tato hodnota měla být 

hodnocena známkou výborně, ale jedná se o neţádoucí jev, kde je na vině záporný 

výsledek hospodaření. Z tohoto důvodu musíme udělit hodnocení 5. V dalším 

ukazateli se opět v roce 2009 setkáváme s negativní hodnotou, dle kritérií bylo 

uděleno nejhorší moţné hodnocení a to ohroţení. Rentabilita aktiv v analyzované 

společnosti je hodnocena známkou 4 v roce 2009, známkou 5 v roce 2010 a 

známkou 4 v roce 2011. Ukazatele ROA a doba splácení dluhu z cash flow dopadly 

ze všech ukazatelů za všechny tři roky nejhůře. Předposlední řádek tabulky 4.16 

obsahuje aritmetický průměr součtu získaných bodů. Pro výsledné hodnocení byly 

hodnoty matematicky zaokrouhleny. Roky 2009 a 2010 získaly známky špatně. 

Oproti tomu poslední zkoumaný rok 2011 dostal hodnocení velmi dobře, coţ je druhé 

nejlepší moţné dosaţitelné hodnocení. 

Tabulka 4.16: Bodové ohodnocení ukazatelů Kralickova rychlého testu 

Název ukazatele 
Rok 

2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 5 5 3 

Cash flow v trţbách 5 4 1 

ROA 4 5 4 

Aritmetický průměr bodů 3,75 3,75 2,25 

Hodnocení špatně špatně velmi dobře 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



56 
 

5 Rekapitulace a návrhy 

V následující kapitole si shrneme nejdůleţitější výsledky z předchozí kapitoly a 

navrhneme společnosti POUBA TRAVEL s.r.o., na co by se měla zaměřit 

v nadcházejících letech. 

Na základě provedené horizontální a vertikální analýzy jsme zjistili, ţe 

v analyzovaném podniku v rozvaze na straně aktiv převládá zhruba z osmdesáti 

procent dlouhodobý majetek. Z většiny je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem. 

Zbytek aktiv tvoří oběţná aktiva. Na straně pasiv převládají vlastní zdroje nad zdroji 

cizími. Doporučujeme, aby v tomto způsobu financování společnost pokračovala i 

v nadcházejících letech, tento styl financování zvyšuje nezávislost společnosti. Aktiva 

meziročně lehce klesala, stejně tak i pasiva. V obou sledovaných letech 2009 a 2010 

ovlivnila pokles pasiv, zejména klesající hodnota kapitálových fondů. Co se týká 

meziročního porovnání výkazu zisku a ztrát, tak výsledek hospodaření za účetní 

období ve sledovaných dvou letech stále rostl. Dostal se za ztráty v roce 2009 aţ do 

zisku v roce 2011. To lze hodnotit jako pozitivní krok a i nadále by se vedení 

společnosti mělo snaţit ubírat tímto směrem.  

Hodnota čistého pracovního kapitálu se během sledovaných let měnila. 

Nejprve v roce 2010 vrostl ze 4 476 tis. Kč na 7 909 tis. Kč a následující rok se 

propadl na 1 251 tis. Kč. Jelikoţ je čistý pracovní kapitál povaţován za významný 

indikátor platební schopnosti, lze dle toho usuzovat, ţe tím byla v roce 2011 platební 

schopnost podniku ohroţena. Bylo by proto v zájmu společnosti se pokusit zvýšit 

čistý pracovní kapitál v nadcházejících letech. 

Po stránce ukazatelů likvidity, které jsme podrobně zkoumali v podkapitole 

poměrových ukazatelů, jsme se setkali s nedostačujícími hodnotami v roce 2011. 

Jednalo se o ukazatele běţné a okamţité likvidity, u okamţité likvidity byla hodnota 

roku 2011 velmi blízko hraniční hodnotě. U ostatních roků, aţ na výjimky, byly 

hodnoty v normách. Vedení společnosti by se mělo zaměřit na zvýšení likvidních 

poloţek na straně aktiv, které by napomohly k nápravě této situace. U mnoha 

ukazatelů rentability vycházely výsledky zejména v letech 2009 a 2010 v záporných 

hodnotách. Na vině je ztráta, která v těchto dvou letech vstupovala do těchto 

ukazatelů. Oproti tomu v posledním roce se hodnoty ukazatelů rentability dostaly do 

poţadovaných kladných hodnot. Ovšem jejich výše byla pod poţadovanou úrovní. 
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Tuto situaci by v budoucnu mohlo změnit efektivnější vyuţívání prostředků, které by 

mělo za následek zvýšení ukazatelů rentability. Ukazatele zadluţenost podniku podle 

poměrových ukazatelů naznačují stejně jako vertikální analýza pasiv, ţe podnik 

k financování vyuţívá převáţně vlastních zdrojů před zdroji cizími. Tento postoj 

podniku lze hodnotit jako méně efektivní, ale na druhé straně zvyšuje nezávislost 

společnosti. V tomto postoji doporučujeme setrvat. Mezi ukazateli aktivity byly 

zejména neuspokojující rostoucí ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu 

závazků. Během sledovaných tří let vzrostly několikanásobně. V zájmu společnosti je 

zkrátit dobu obratu závazků a zejména dobu pohledávek v příštích letech. 

V podkapitole bankrotních a bonitních modelů se nám dostalo rozporuplných 

výsledků. Při výpočtu Altmannova Z-skóre se získané hodnoty analyzované 

společnosti pohybovaly hluboko pod poţadovanou úrovní a lze je označit jako 

nedostačující. Na základě těchto výsledků je podle hodnotících kritérií podnik ve 

váţných finančních potíţích a to ve všech třech sledovaných letech. Oproti tomu u 

Indexu IN95 se nám dostalo o poznání lepších výsledných hodnot, i kdyţ ne ve 

všech letech. Tento model lze povaţovat za spolehlivější, jelikoţ byl konstruován pro 

podmínky českých podniků. Rok 2009 byl podnik ohodnocen výborně, ale hned 

následující rok se společnost nacházela ve váţných finančních potíţích. Rok 2011 se 

podle kritérií nacházel v tak zvané „šedé zóně“, coţ představuje nevyhraněný 

výsledek finanční situace. Předchozí dva ukazatele byly bankrotní ukazatele, 

Kralickův rychlý test byl jediný pouţitý bonitní model. V tomto modelu si analyzovaná 

společnost první dva roky vedla špatně, ovšem poslední rok získala hodnocení velmi 

dobře. Coţ je určitě pozitivní vyhlídka pro tuto společnost. Nelze najít jednoznačné 

doporučení pro budoucí fungování firmy na základě bankrotních a bonitních modelů, 

protoţe tyto modely se skládají z většího mnoţství různorodých ukazatelů. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě metod finanční analýzy ohodnotit 

finanční situaci společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. a navrhnout, co by společnost 

měla v příštích letech změnit, aby zlepšila své finanční zdraví. Jsem toho názoru, ţe 

cíl stanovený v úvodu bakalářské práce, byl v průběhu práce splněn.  

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, práce obsahuje dvě základní části, teoretickou a 

praktickou část. Teoretická část se zaměřovala na základní údaje o finanční analýze 

a zejména na představení metody finanční analýzy.   

Podle poznatků získaných z praktické části, můţeme konstatovat, ţe struktura 

rozvahy na straně aktiv je z osmdesáti procent tvořena dlouhodobým majetkem. 

Strana pasiv je z větší části tvořena vlastními zdroji, coţ zvyšuje finanční nezávislost 

společnosti. Tento poměr na straně pasiv by se analyzovaná společnost měla snaţit 

udrţet i v příštích letech. Dále se společnost během tří sledovaných let úspěšně 

dostala ze ztráty do zisku, tento fakt lze povaţovat za velmi pozitivní a i nadále by se 

vedení společnosti mělo tento stoupající trend snaţit udrţet. Čistý pracovní kapitál 

během sledovaných let kolísal, proto bylo doporučeno, aby se vedení společnosti 

pokusilo pro zlepšení platební schopnosti čistý pracovní kapitál navýšit.  

Ukazatele likvidity vykazovaly v roce 2011 nedostačující hodnoty, z tohoto 

důvodu by bylo v zájmu společnosti zvýšit likvidní poloţky na straně aktiv. U mnoha 

ukazatelů rentability vycházely výsledné hodnoty v záporných číslech, důvodem byla 

ztráta v letech 2009 a 2010. Mezi ukazateli aktivity během tří let prudce vrostly 

ukazatele doby obratu závazků a doby obratu pohledávek. Vedení společnosti by se 

mělo zaměřit na opětovné sníţení těchto ukazatelů  

Na zkoumanou společnost byly pouţity dva bankrotní modely. Prvním bylo 

Altmanovo Z-skóre. V tomto modelu analyzovaná společnost neobstála příliš dobře. 

Ve všech třech letech byla společnost zařazena podle kritérií do skupiny firem, 

kterým hrozí váţné finanční problémy. Druhým bankrotním modelem byl index IN95, 

který je českého původu. Výsledné hodnoty z tohoto modelu v letech 2009 a 2011 

byly uţ o poznání lepší. Ovšem rok 2010 zůstal v kategorii velmi špatné finanční 

situace i podle tohoto modelu. Rok 2009 získal vynikající ohodnocení a rok 2011 byl 

zařazen do tak zvané „šedé zóny“. Výsledné bodové hodnocení bonitního Kralickova 
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rychlého testu dopadlo pro společnost v letech 2009 a 2010 špatně, naopak poslední 

rok byl ohodnocen velmi dobře. 

  



60 
 

Seznam použité literatury 

[1] DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 

2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 

[2] KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: 

C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3. 

[3] MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. přepracované vydání. 

Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-219-2. 

[4] NĚMEC, Vladimír. Řízení a ekonomika firmy. Praha: Grada Publishing, 1998. 320 

s. ISBN 80-7169-613-7.     

[5] RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: 

GRADA Publishing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 

[6] SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. vydání první. Brno: Computer 

Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 

[7] SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 

[8] SŮVOVÁ, Helena. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 

Praha: Bankovní institut, 1999. 569 s. ISBN 80-7265-027-0.    

[9] SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2002. 224 s. ISBN 

80-7179-736-7. 

[10] VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: EKOPRESS, 1999. 

324 s. ISBN 80-86119-21-1. 

  



61 
 

Seznam zkratek 

aj. - a jiný 

apod. – a podobně 

CF – cash flow (peněţní toky) 

CK – cizí kapitál 

CP – cenné papíry 

ČR – Česká republika 

dl. - dlouhodobý 

Dr. - doktor 

EAT - earning after taxes (čistý zisk) 

EBIT - earnings before interest and taxes (zisk před odečtením úroků a daní) 

EBT - earnings before taxes (zisk před zdaněním) 

Kč – koruna česká 

např. - například 

OA – oběţná aktiva 

prof. - profesor 

příp. - případně 

ROA - return on assets (rentabilita celkových aktiv) 

ROE - return on equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROI - return on investment (rentabilita vloţeného kapitálu) 

ROS - return on sales (rentabilita trţeb) 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

str. - strana 

http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=3
http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/ros.asp
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tis. - tisíc 

tj. – to jest  

tzv. – tak zvaně 

VK – vlastní kapitál 

vl. - vlastní 

Z/Z – výkaz zisku a ztrát 

% - procento 

∞ - nekonečno 
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