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1. Úvod 
�ízení podniku a jeho úsp�ch spo�ívá ve správných rozhodnutích. P�itom budoucnost 

je vždy nejistá. Každá spole�nost proto v sou�asnosti uvítá prost�edky umož�ující ji 
vyhodnocení její stávající výkonnosti, finan�ní kondice, pozice na trhu a pro predikci, odhad, 
možných jev� budoucích. To je jeden z hlavních d�vod�, pro� se význam ú�etní záv�rky 
spolu s finan�ní analýzou výrazn� dostává do pop�edí tržní ekonomiky. 

Ú�etní záv�rka p�edstavuje cenný zdroj ú�etních informací a je nedílným 
vyvrcholením všech ú�etních prací na konci každého ú�etního období. Spole�nost sestavuje 
ú�etní záv�rku k  rozvahovému dni jako ucelený soubor finan�ních výkaz�, jež vypovídají 
o hospoda�ení této spole�nosti. Kvalita ú�etní záv�rky musí spl�ovat podmínku zachování 
v�rného a poctivého obrazu majetkové a finan�ní situace ú�etní jednotky. Obsažené 
informace v ú�etní záv�rce slouží p�edevším vlastník�m p�i tvorb� jejich tak d�ležitých 
ekonomických rozhodnutí, ale jsou využívány také externími subjekty. 

P�estože je ú�etní záv�rka klí�ovým dokumentem, pro komplexní vyhodnocení 
ekonomické a finan�ní situace podniku je nutno použít dalších nástroj�. Využitím finan�ní 
analýzy, která se v sou�asných podmínkách ekonomiky stala tém�� nutností, je spole�nost 
schopna získat zp�tnou vazbu o skute�ném stavu jednotlivých podnikových oblastí, je 
schopna ohodnotit minulost, ale také posoudit budoucí sm�r, jímž se spole�nost m�že ubírat.  

Cílem diplomové práce je vyhodnocení možných zp�sob� �ešení krizových oblastí 
spole�nosti, které vyplývají z praktického zpracování a následného vyhodnocení analýzy 
ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o. za období 2008 – 2011.  V záv�ru práce je 
v návaznosti na uvedené obsaženo doporu�ení nejvhodn�jší varianty �ešení a vlastní 
posouzení dalšího vývoje spole�nosti. 

Diplomová práce je tvo�ena ze t�í na sob� navazujících �ástí. V první �ásti je 
zpracována teoretická charakteristika ú�etní záv�rky a finan�ní analýzy. Jsou zde rozvedeny 
jednotlivé výkazy ú�etní záv�rky, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a p�íloha. Finan�ní 
analýza je zam��ena p�edevším na horizontální a vertikální analýzu a na ukazatele analýzy 
pom�rové. Prezentace a p�edstavení spole�nosti DLOBIS s. r. o., praktické zpracování  
a vyhodnocení finan�ní analýzy spolu se znázorn�nými grafy a vyplývajícími problémy je 
hlavním tématem �ásti druhé. T�etí �ást obsahuje p�ehled investi�ních �ešení, jež spole�nost 
mohou vyvést z problém�, které vyplynuly z vyhodnocené finan�ní analýzy, a které mohou 
zárove� spole�nost p�i jejich p�ehlížení dovést do �as� tísn�, do krize. 
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2. Základní teoretické aspekty ú�etní záv�rky a finan�ní 
analýzy  
Na konci každého ú�etního období dochází k vyvrcholení veškerých ú�etních 

operací v podniku. Výsledkem této �innosti je klí�ový dokument v ú�etnictví, ú�etní záv�rka. 
Ta má sloužit širokému okruhu uživatel�. Nejen samotným vlastník�m podniku, ale 
p�edevším externím subjekt�m jako akcioná��m, spole�ník�m, zam�stnanc�m, pen�žním 
a finan�ním ústav�m, státním institucím, investor�m a mnoha dalším, jako zdroj dat pro jejich 
ekonomické rozhodování. 

Ú�etní záv�rka je rovn�ž úzce spojena s finan�ní analýzou. Její provedení je postaveno 
zejména na základ� údaj� �erpaných z ú�etních výkaz�, jež pocházejí práv� ze zmi�ované 
záv�rky. Finan�ní analýza umož�uje využít takto získané informace a poskytuje spole�n�
s ú�etní záv�rkou úplný obraz nejen o celkovém hospoda�ení, finan�ní a majetkové situaci 
podniku, ale také o jeho silných a slabých stránkách, nebezpe�ích a p�íležitostech, �i celkové 
kvalit� a zdraví ú�etní jednotky. 

2. 1. Ú�etní záv�rka 

St�žejním cílem ú�etní záv�rky je podávat okruhu uživatel� informace o finan�ní 
pozici, zm�nách ve finan�ní pozici a o výkonnosti podniku.  

Tento hlavní smysl ú�etní záv�rky je potvrzen základním právním p�edpisem 
upravujícím ú�etní záv�rku, a to zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, z n�hož vyplývá, že 
„Ú�etní záv�rka má být sestavena na základ� ú�etnictví tak, aby podávala v�rný a poctivý 
obraz o p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní situaci ú�etní jednotky“1. 

Samoz�ejmostí se stává skute�nost, že stejn� jako p�i vedení ú�etnictví, tak také  
u samotné ú�etní záv�rky se ú�etní jednotka musí �ídit základními zásadami ú�etnictví  
a jejími principy. Mezi základní pilí�e t�chto zásad pat�í: 

o zásada v�rného a poctivého obrazu o majetkové a finan�ní situaci podniku, 
o akruální princip neboli nezávislost ú�etních období, které vyjad�uje v�cnou  

a �asovou souvislost ú�etních p�ípad� s daným ú�etním obdobím,  
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o zásada ú�etní jednotky a trvání podniku. Tato zásada zajiš�uje, že daná ú�etní 
jednotka bude vymezena jako ekonomický celek a že její ú�etní informace 
vycházejí z p�edpokladu dalšího pokra�ovaní �innosti v dohledné budoucnosti. ÚJ 
nehrozí likvidace �i výrazn�jší omezení �innosti2. 

Dále se uplat�uje: 
o zásada srovnatelnosti, ÚZ musí být srovnatelná v �ase nejen uvnit� podniku,  

ale stát se také materiálem pro srovnání s podniky ostatními, 
o zásada opatrnosti, 
o zásada spolehlivosti, jejímž obsahem je srozumitelnost informací, jejich 

objektivnost, v�asnost, úplnost a pr�kaznost, 
o zásada oce�ování v historických cenách, 
o zásada konzistence, tedy stálosti zvolených ú�etních metod, 
o zásada zákazu kompenzace, 
o princip podvojného ú�tování (stejná �ástka se promítne dvakrát na dva r�zné ú�ty) 

a bilan�ní princip (zajiš�uje vzájemnou vyrovnanost aktiv a pasiv). 

Zákon o ú�etnictví je významný nejen z obecného hlediska nahlížení na samotné 
ú�etnictví, ale také d�ležitou a základní kostrou pro sestavení a úpravu ú�etní záv�rky. Každá 
ú�etní záv�rka podniku musí minimáln� obsahovat vý�et následujících informací: 

o  jméno a p�íjmení, obchodní firmu nebo název ú�etní jednotky, 
o  u fyzické osoby místo bydlišt� �i místo podnikání, u právnické osoby sídlo 

podnikání, 
o  identifika�ní �íslo (I�O) nebo da�ové identifika�ní �íslo (DI�), pokud ÚJ bylo 

p�id�leno, 
o  právní formu podnikání, 
o p�edm�t podnikání nebo jiné �innosti, p�ípadn� ú�el, pro který byla ÚJ z�ízena, 
o rozvahový den nebo jiný okamžik, k n�muž se ÚZ sestavuje, 
o okamžik sestavení ÚZ. 
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Ve smyslu zákona o ú�etnictví je pak ú�etní záv�rka chápána jako nedílný celek, jež 
tvo�í finan�ní výkazy sestavované ÚJ k rozvahovému dni, vykazující hospoda�ení ÚJ za 
uplynulé ú�etní období. Ú�etní záv�rku tvo�í: 

o rozvaha (bilance), 
o výkaz zisku a ztráty (VZZ), 
o p�íloha, která podává dopl�ující a vysv�tlující informace k rozvaze a VZZ. 

Tato základní stavba ÚZ m�že být navíc dopln�na o další dva výkazy. A to o výkaz 
pen�žních tok� (tzv. cash flow) a o výkaz zm�n vlastního kapitálu podniku. Zda tyto další dva 
výkazy budou ú�etní jednotkou sestavovány povinn� nebo dobrovoln�, a to jako samostatné 
výkazy nebo jako sou�ást p�ílohy, záleží na tom, zda vybranými ú�etními jednotkami budou 
�i nebudou spln�na následující kritéria: 

o aktiva celkem více než 40 mil. K�3, 
o ro�ní úhrn �istého obratu více než 80 mil. K�4. 

Pokud ÚJ nejen k rozvahovému dni, ale taktéž za bezprost�edn� p�edcházející ú�etní 
období, splní ob� dv� kritéria, je podle ZoÚ zavázána povinností výše zmín�né výkazy 
sestavit. V úvaze je pak nutno brát i dobrovolné rozhodnutí ÚJ o sestavení t�chto výkaz�, kdy 
daná kritéria spln�na být nemusí.  

V souvislosti s rozvahovým dnem, je nutno rovn�ž zmínit, že ú�etní jednotka práv� k tomuto 
dni sestavuje �ádnou pop�ípad� mimo�ádnou ú�etní záv�rku. Ú�etní jednotka má na výb�r ze 
t�í základních druh� ú�etní záv�rky, pro kterou se m�že rozhodnout b�hem ú�etního období: 

o �ádná ú�etní záv�rka  
o je ÚJ sestavována k poslednímu dni ú�etního období, tedy jedenkrát ro�n�

p�i uzavírání ú�etních knih, 
o mimo�ádná ú�etní záv�rka 

o v�tšinou je sestavována ke dni, jenž se liší ode dne rozvahového, ale nelze 
vylou�it ani p�ípad jejich shody. Jak vyplývá z ozna�ení samotné ÚZ, je 
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sestavována v souvislosti s mimo�ádnými skute�nostmi, nap�. ke dni 
p�edcházejícímu vstupu do likvidace, ke dni fúze podniku, apod., 

o mezitímní ú�etní záv�rka 
o k jejímu sestavení není pot�eba uzav�ení ú�etních knih, jako tomu bylo 

v p�edcházejících dvou p�ípadech. M�že být sestavena i b�hem ú�etního 
období. Její vyhotovení vychází z požadavk� zvláštních právních p�edpis�. 

Zákon rovn�ž ú�etní jednotce vymezuje možnost sestavovat ú�etní záv�rku v plném 
nebo zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah sestavení ú�etní záv�rky mohou uplatnit 
ty ú�etní jednotky, u nichž nenastala povinnost ov��it ú�etní záv�rku auditorem. Naopak plný 
rozsah náleží t�m ú�etním jednotkám, u nichž takováto povinnost nastala nebo jež se pro tuto 
možnost rozhodly dobrovoln�. Výjimku pak tvo�í akciové spole�nosti, pro n�ž platí, že ú�etní 
záv�rku sestavují vždy jen v plném rozsahu. Rozdílnost zjednodušeného 
a plného provedení ú�etní záv�rky spo�ívá p�edevším ve vypovídací schopnosti výkaz�, 
konkrétn� v p�ehlednosti obsažených údaj�.5

Povinnost p�edkládat ú�etní záv�rku k ov��ení auditorovi jde ruku v ruce s povinností sestavit 
výro�ní zprávu za podnik a taktéž ji p�edložit k ov��ení. P�i posuzování, zda ú�etní jednotka 
má povinnost auditu �i nikoliv, se vychází ze sledování t�í základních kategorií podmínek: 

o aktiva celkem více než 40 mil. K�, 
o ro�ní úhrn �istého obratu více než 80 mil. K�6, 
o pr�m�rný p�epo�tený stav zam�stnanc� více než 50.7

Bere-li se pro posouzení akciová spole�nost, musí být ú�etní jednotkou této 
spole�nosti napln�no alespo� jedno ze t�í kritérií. Pro ostatní obchodní spole�nosti jako s.r.o., 
k.s. nebo v.o.s., fyzické osoby vedoucích ú�etnictví, družstva a zahrani�ní osoby, se stává 
povinnost ov��ení ú�etní záv�rky a výro�ní zprávy auditorem povinností nevyhnutelnou 
v p�ípad� spln�ní alespo� dvou ze t�í kritérií. 
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Mezi povinnost auditora pat�í p�i provád�ní auditu ov��ovat, zda u ú�etní záv�rky byla 
dodržena zmi�ovaná zásada v�rného a poctivého obrazu a u výro�ní zprávy její soulad 
s ú�etní záv�rkou a kvalita informací v ní obsažené. 

Dob�e zpracovaná výro�ní zpráva a samoz�ejm� také ú�etní záv�rka p�ináší výhody 
hlavn� pro samotnou ú�etní jednotku. Ú�etní záv�rka a výro�ní zpráva se stávají nejen 
„významným zdrojem informací o majetkové, finan�ní a d�chodové situaci spole�nosti, ale  
i p�sobivým prezenta�ním a propaga�ním materiálem“.8 Vyhotovení výro�ní zprávy by m�la 
být v�nována nemalá pozornost, aby zaujala z hlediska svého grafického zpracování, 
z pohledu na svou formálnost, nápaditý obsah, zajímavost, transparentnost �i rafinovanou 
jednoduchost, a aby se z ní nestala pouze rutinní druho�adá záležitost. Výro�ní zpráva jakožto 
nedílná sou�ást informa�ního toku mezi firmou a ostatním okruhem osob s ní spojených má 
p�inášet vysokou hodnotu ucelených, vyvážených a komplexních informací o stávajícím 
hospodá�ském postavení ÚJ a má obsahovat nejmén� tyto finan�ní a nefinan�ní informace o: 

o skute�nostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro napln�ní 
ú�elu výro�ní zprávy,

o p�edpokládaném vývoji �innosti ú�etní jednotky,
o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
o aktivitách v oblasti ochrany životního prost�edí a pracovn�právních vztazích,
o existenci organiza�ní složky v zahrani�í,
o cílech a metodách �ízení rizik dané spole�nosti, v�etn� její politiky pro zajišt�ní 

plánovaných transakcí, u kterých použijí zajiš�ovací deriváty,
o cenových, úv�rových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem 

hotovosti, kterým je ÚJ vystavena,
o a další požadované informace dle zvláštních p�edpis�.9

Ú�etní záv�rka se považuje za vyhotovenou v okamžiku, kdy obsahuje podpis 
p�íslušného statutárního orgánu a orgánu ú�etní jednotky (nej�ast�ji valné hromady), a je 
tudíž p�ipravena pro spln�ní povinnosti zve�ejn�ní. Tato povinnost zve�ejn�ní nastává pouze  
u ÚJ, které jsou zapsány v obchodním rejst�íku a u ÚJ, jimž je povinnost zve�ejn�ní stanovena 
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zvláštním právním p�edpisem. Ú�etní záv�rka a výro�ní zpráva mohou být zve�ejn�ny až po 
ov��ení auditorem (pokud povinnost ov��ení u dané ÚJ p�ipadá v úvahu), nebo� nesmí chyb�t 
zpráva o provedení auditu s jeho vyhodnocením obsahujícím výrok auditora. Povinnost 
zve�ejn�ní se považuje za spln�nou, pokud jsou dokumenty uloženy do sbírky listin 
obchodního rejst�íku ve lh�t� 30 dn� a jsou tudíž každému p�ístupné.10 V platnost m�že p�ijít 
i lh�ta odlišná, to však musí stanovit zvláštní p�edpis. Vždy ale platí dodržení nejzazšího 
termínu, kterým je konec bezprost�edn� následujícího ú�etního období, bez ohledu na 
skute�nost, zda ú�etní záv�rka a výro�ní zpráva byly �i nebyly schváleny. Ú�etní záv�rka  
a výro�ní zpráva musí být rovn�ž archivovány. Základní termín úschovy t�chto dokument�
vymezený ZoÚ je po dobu 10 let od konce ú�etního období, k n�muž se vztahují. 

2. 1. 1. Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance je nejenže jednou z hlavních �ástí tvo�ící ú�etní záv�rku, ale 
již v samotném ú�etnictví plní funkci základního pilí�e. Podstatou rozvahy je sledování 
majetku ze dvou hledisek11. Z pohledu jeho složení a z pohledu zdroj� jeho krytí. Mezi 
stavební prvky tohoto pilí�e pat�í majetek jako aktiva na jedné stran� a zdroje krytí tohoto 
majetku jako pasiva na stran� druhé. Rozvaha p�ináší obraz o majetkové a finan�ní struktu�e 
podniku. Tento obraz poskytuje údaje momentálního stavu majetku a finan�ních prost�edk�,  
a to v podob� stavových veli�in. Rozvaha je proto považována za statistický výkaz 
absolutních veli�in známých k ur�itému datu, �asovému okamžiku odpovídajícímu nej�ast�ji 
poslednímu dni ú�etního období. 

Jak již bylo �e�eno, v rozvaze proti sob� stojí dv� složky – aktiva a pasiva, u nichž je 
uplat�ován bilan�ní princip, rovnost t�chto dvou složek (aktiva = pasiva). Již toto z�eteln�
nazna�uje skute�nost, že pro �eskou legislativní úpravu byl ze dvou možných vzor� rozvahy 
zvolen vzor A ve form� dvoustranné horizontální tabulky.12
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Aktiva p�edstavují pro podnik materiální základnu a zachycují konkrétní formy 
majetku, jež byly do podniku vloženy nebo získány p�edcházející �inností. V rámci aktiv je 
možné setkat se s rozd�lením položek na dlouhodobý majetek (d�íve ozna�ován jako stálá 
aktiva) a ob�žná aktiva. Ze samotného názvosloví je snadno odvoditelné, že u dlouhodobého 
majetku je charakteristickým rysem jeho doba využitelnosti delší než 1 rok, tudíž napl�uje 
úlohu tvorby provozní kapacity, a jeho postupné opot�ebení vyjád�ené prost�ednictvím 
odpis�. Druhou složkou jsou ob�žná aktiva, která jsou ur�ena k využívání b�hem 
reproduk�ního procesu a k zajišt�ní jeho plynulého chodu. Ob�žná aktiva nejsou 
opot�ebovávána ale spot�ebovávána a v kolob�hu hospodá�ské �innosti neustálé m�ní svou 
podobu.13 Znázorn�né �len�ní je p�itom založeno na likvidit� daného aktiva, tedy schopnosti 
aktiva p�em�nit se na pohotové pen�žní prost�edky, což p�edstavuje respektování �asového 
hlediska, kdy postupujeme od nejmén� likvidních složek po ty nejvíce likvidní. 

Pasiva odhalují zp�sob financování majetku podniku a jsou op�t v rozvaze �len�na do 
dvou hlavních skupin podle kritéria vlastnictví na vlastní kapitál a cizí zdroje. U vlastního 
kapitálu jde o zdroj interní, vložený do podnikání vlastníky �i spole�níky nebo získaný ze 
samotné hospodá�ské �innosti podniku. Externím zdrojem z�stávají cizí zdroje, jedná se  
o prost�edky krátkodobé i dlouhodobé povahy získané mimo podnik.  

Je t�eba dodat, že strana aktiv i pasiv má složku �asového rozlišení známého 
v ú�etnictví jako p�echodné ú�ty aktiv a pasiv. Spadá pod n� nejen �asové rozlišení, ale také 
dohadné ú�ty.14

Údaje v rozvaze jsou vykazovány za b�žné a „minulé“ (p�edcházející) ú�etní období 
v zaokrouhlení na celé tisíce K�.15

2. 1. 2. Výkaz zisku a ztráty (VZZ) 

Oproti prezentované rozvaze je nemén� významná také výsledovka, formáln� výkaz 
zisku a ztráty.  Výkaz vznikl pot�ebou detailn�jších informací o zisku, úsp�šnosti a kvalit�
práce podniku. Ve v�tšin� p�ípad� je dokonce VZZ p�isuzována ješt� v�tší významnost, 
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nebo� p�edstavuje „rozvedení jedné z nejd�ležit�jších položek vlastního kapitálu v rozvaze,  
a to výsledku hospoda�ení b�žného roku“16. Jedná se o tokový výkaz vztahující se k ur�itému 
�asovému intervalu (k ú�etnímu období) a jeho cílem je podat zprávu o finan�ní výkonnosti 
podniku prost�ednictvím zachycení a vzájemného vyhodnocení nákladových a výnosových 
položek. P�i tom je dodržován požadavek akruální báze, zaú�tování výnos� a náklad� ve 
v�cné a �asové shod� s tím ú�etním obdobím, ve kterém se skute�n� staly. To je rozhodující 
okamžik pro zaznamenání dané ú�etní operace, bez ohledu na okamžik inkasa �i úhrady. 
Náklady a výnosy „se neopírají o skute�né hotovostní pen�žní toky – p�íjmy a výdaje“.17

Výnosy lze pak definovat jako výkony ÚJ vyjád�ené v pen�žních jednotkách. Zvyšují 
ekonomický prosp�ch podniku, a� už formou zvýšení hodnoty aktiv nebo naopak formou 
snížení závazk� b�hem ú�etního období. V kone�ném d�sledku dojde k nár�stu vlastního 
kapitálu podniku jiným zp�sobem, než vkladem prost�edk� vlastníky. 

Náklady lze vymezit obdobným zp�sobem. Jde o spot�ebu živé a zv��n�lé práce 
vynaložené za ur�itým ú�elem a vyjád�ené ÚJ v pen�žních jednotkách. Snižují ekonomický 
prosp�ch, což se projeví jako snížení hodnoty aktiv nebo zvýšením závazk�. V kone�ném 
d�sledku je dopad zaznamenán ve vlastním kapitálu, u n�hož dojde k úbytku, a to jiným 
zp�sobem, než jeho rozd�lením vlastník�m. 

Náklady však ve VZZ hrají podstatn�jší roli než výnosy. Volba klasifikace náklad� má 
vliv na výb�r jedné ze �ty� možných variant sestavení výsledovky18. Všechny tyto možné 
vzory pojí dva základní spole�né rysy. Zaprvé, stup�ovité uspo�ádání dané obsahem jednoho 
nebo více mezisou�t� ve výsledovce, což nám umož�uje vid�t komplexn� tvorbu výsledku 
hospoda�ení. Zadruhé, v�d�í myšlenka všech variant sm��ující k hlavnímu smyslu VZZ, a to 
informovat o zisku nebo ztrát� podniku prost�ednictvím výsledku hospoda�ení za dané ú�etní 
období v �len�ní na výsledek hospoda�ení z: 

o provozní �innosti, 
o finan�ní �innosti, 
o mimo�ádné �innosti.19
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Sou�et provozního a finan�ního VH je výsledek za b�žnou �innost, VH z b�žné 
�innosti. Vedle n�ho stojí VH z �innosti mimo�ádné. Zisk nebo ztrátu odráží výsledek 
hospoda�ení za ú�etní období, jež vznikne souhrnem VH z b�žné a mimo�ádné �innosti. Jej je 
možné ozna�it za disponibilní, nebo� se jedná o sou�ty již zdan�ných výsledk�. Za zmín�ní 
stojí také výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním uvád�ný na konci VZZ. Má vazbu 
k da�ovému p�iznání a prost�ednictvím n�j a dalších úprav se zjiš�uje základ dan� pro 
výpo�et dan� z p�íjm� poplatníka. 

2. 1. 3. P�íloha 

 T�etí a zárove� poslední povinnou �ást ú�etní záv�rky tvo�í p�íloha. Je její 
neodmyslitelnou, nedílnou sou�ástí. Obsahuje p�ehled nejd�ležit�jších ú�etních pravidel  
a napomáhá objasnit skute�nosti významné z hlediska uživatel� ú�etní záv�rky. Její obsah je 
dále tvo�en d�ležitými informacemi, které nelze nalézt ani v jednom z p�edcházejících výkaz�
a které nabízí bližší pochopení t�chto výkaz�, vytvo�ení si správného úsudku o majetkové, 
finan�ní a d�chodové situaci podniku. Úkolem p�ílohy je dané informace vhodným zp�sobem 
vysv�tlit, okomentovat �i rozší�it, nebo dokonce doplnit o informace nové, jež mohly nastat 
v mezidobí, mezi dnem sestavení ú�etní záv�rky a dnem rozvahovým. Má být ur�itým 
nápomocným nástrojem pro zp�esn�ní a dokreslení uvedených údaj�. 

Povinná forma a struktura p�ílohy p�itom nejsou striktn� vymezeny. Je však pracováno 
s p�edpokladem, že p�íloha bude ÚJ sestavena v podob� tabulek nebo popisným zp�sobem. 
V praxi je nej�ast�ji uplatn�na kombinace uvedených. Zákon o ú�etnictví pak vymezuje 
pouze obecn� obsah p�ílohy, kdežto hlavní roli v p�ednesu požadavk� na obsah  
a základní úpravu p�ílohy p�ipadá Vyhlášce �. 500/2002 Sb. Ta rovn�ž vymezuje základní 
bloky informací, jež musí ÚJ v p�íloze uvést: 

I.Všeobecné údaje o ÚJ 
o základní charakteristika ÚJ (název, sídlo, právní forma, datum vzniku  

a zahájení �innosti, organiza�ní struktura a další), 
o jména a p�íjmení �len� statutárních a dozor�ích orgán�, 
o pr�m�rný p�epo�tený stav zam�stnanc�, 
o výše poskytnutých p�j�ek, úv�r� a záruk �len�m uvedených orgán�, 

spole�ník�m nebo �len�m �ídících orgán�, v�etn� pot�ebných informací. 
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II. Informace o používaných ú�etních metodách, obecných ú�etních zásadách  
a zp�sobu oce�ování �i odepisování 

o zp�sob oce�ování majetku, 
o zp�sob stanovení reproduk�ní po�izovací ceny, 
o zp�sob stanovení vedlejších náklad�, 
o zp�sob odepisování majetku, 
o apod. 

III. Dopl�ující informace k ú�etním výkaz�m 
o informace o najímaném majetku, 
o informace o zp�sobu rozd�lení zisku, pop�ípad� úhrady ztráty, 
o informace o pohledávkách po splatnosti, 
o informace o rezervách, 
o informace o výši splatných závazk� na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na 

státní politiku zam�stnanosti a závazk� ve�ejného zdravotního pojišt�ní, 
o informace o výši evidovaných da�ových nedoplatk� u místn� p�íslušných 

finan�ních orgán�, 
o apod. 

IV. P�ehled o pen�žních tocích (cash flow) 
V. P�ehled o zm�nách vlastního kapitálu 

Výše zmín�ný blok informací p�ílohy je ur�en pro ÚJ, jejichž ú�etní záv�rka podléhá 
povinnosti auditu. Stejn� jako je tomu u samotné ú�etní záv�rky a jejích jednotlivých výkaz�, 
rozvahy a VZZ, také p�íloha m�že být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 
Zjednodušený rozsah v p�íloze vylu�uje povinnost uvedení posledních dvou p�ehled�, tedy 
p�ehledu o pen�žních tocích a o zm�nách vlastního kapitálu. 

2. 1. 4. Výkaz pen�žních tok� (cash flow) 

A�koliv podnik dosáhl zisku, neznamená to automaticky také dostatek pen�žních 
prost�edk� podniku, a naopak pen�žní prost�edky neznamenají dosažení zisku podniku. „Zisk 
a peníze nejsou totéž“20, což vede k poznání, že ani výsledný zisk neodráží skute�nou 
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hotovost prost�edk� získanou hospoda�ením ÚJ. Zatímco výsledek hospoda�ení vychází 
z VZZ, p�esn�ji �e�eno je založen na m��ení náklad� a výnos�, výkaz cash flow rozši�uje 
ú�etní záv�rku o další rozm�r, o pen�žní prost�edky. Hnacím motivem výkazu cash flow je 
sledování toku, pohybu pen�žních prost�edk� a pop�ípad� také jejich ekvivalent� v ur�itém 
�asovém horizontu. Vedle sledování majetkové a finan�ní struktury pomocí rozvahy a VZZ, 
je možné sledovat a analyzovat také p�ír�stky a úbytky (neboli p�íjmy a výdaje) práv�
zmi�ovaných pen�žních prost�edk� a ekvivalent�, mezi které pat�í peníze v hotovosti, ceniny, 
prost�edky na ú�tech a krátkodobý likvidní finan�ní majetek. Výkaz cash flow dává 
nahlédnout na pen�žní tok v návaznosti na �innosti, pro kterou byly tyto prost�edky vydány 
nebo naopak ze které byly získány, a je užite�ný p�edevším z hlediska posouzení platební 
schopnosti podniku, �i jeho likvidity. Logické je v návaznosti na zmín�né i následující 
rozd�lení výkazu na pen�žní toky z: 

o provozní �innosti (ze základní výd�le�né �innosti ÚJ a ostatních 
nezahrnutých do dalších dvou sekcí), 

o investi�ní �innosti (z �innosti po�ízení a prodeje DM, pop�. �inností 
souvisejících s poskytováním úv�ru, p�j�ek a výpomocí a nepat�ících do 
sekce provozní), 

o finan�ní �innosti (z takové, jež vede ke zm�nám ve výši a složení vlastního 
kapitálu; zejména p�ír�stky a úbytky dlouhodobých závazk�, p�ijaté  
a vyplacené dividendy). 

I p�esto, že povinnost sestavení tohoto výkazu je striktn� diktována zákonem pouze pro 
auditované ÚJ, z hlediska významnosti a d�ležitosti výkazu by m�la být samoz�ejmostí také  
u ÚJ neauditovaných.  

2. 1. 5. Výkaz o zm�nách vlastního kapitálu 

 Posledním uvád�ným výkazem ú�etní záv�rky je výkaz o zm�nách vlastního kapitálu, 
který rovn�ž jako výkaz cash flow není její povinnou �ástí. Tento p�ehled p�ináší odrazy 
zm�n ve výši a struktu�e jednotlivých složek vlastního kapitálu za b�žné a minulé ú�etní 
období. Detailn�jší informace o operacích m�nící složky vlastního kapitálu slouží výhradn�
externím uživatel�m, nebo� jsou schopny poodhalit transakce, které by z�staly bez tohoto 
výkazu skryty. P�itom mnohdy mají váhu p�i posuzování budoucího vývoje podniku  
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a tedy i p�i souvisejících ekonomických rozhodnutích. Komentá� k výrazným zm�nám  
v položkách vlastního kapitálu musí být uveden v p�íloze ú�etní záv�rky. 

2. 2. Finan�ní analýza 

Z hlediska moderního podniku se stala finan�ní analýza vedle ú�etní záv�rky 
d�ležitým a neodmyslitelným krokem, jež má napomoci komplexnímu posouzení  
a vyhodnocení finan�ní situace podniku za uplynulé ú�etní období.  A zárove� i jedním 
z nástroj� finan�ního �ízení a rozhodování podniku. V praxi se jedná o analýzu �inností, 
v nichž peníze a �as hrají hlavní roli, a jejímž smyslem je provést diagnózu finan�ního zdraví 
ú�etní jednotky. Má reáln� vyhodnotit ekonomickou situaci, která je výsledkem p�sobení 
ekonomických i neekonomických faktor�, vlivy t�chto faktor� zohlednit a zakomponovat do 
interpretace kone�ných záv�r�. Cílem je analyzovat hospoda�ení, finance ÚJ a posoudit, zda 
je podnik spravován dle zásad racionálního a zdravého uvažování. Nemalou roli ve finan�ní 
analýze sehrává také odhalení slabin a z nich plynoucí nebezpe�í, na druhé stran� stojí 
identifikace silných stránek, jež m�žou pro podnik p�edstavovat vhodnou p�íležitost. 
Sou�asn� se má finan�ní analýza pokusit o odhad budoucího vývoje jednotlivých 
ekonomických veli�in, základního vývoje tendence v �ase, nebo alespo� vytvo�it podklady 
pro odhad možných zm�n ve vývoji stávajících trend�. Finan�ní analýza ve své kone�né 
podstat� „p�edstavuje ohodnocení minulosti, sou�asnosti a doporu�ení vhodných �ešení do 
p�edpokládané budoucnosti finan�ního hospoda�ení podniku“21. I z t�chto d�vod� není 
p�ekvapením, že se význam finan�ní analýzy nejen u samotných podnik�, ale také v celé 
ekonomice, dostává mílovými kroky do pop�edí. 

Finan�ní analýzu je možné definovat ješt� mnohými zp�soby, obecn� se však upíná  
k jednomu pojmu „finan�ní situace“ a vede k jednomu cíli „jejímu zhodnocení“. P�ed dalším 
výkladem, je tedy vhodné objasnit samotný pojem „finan�ní situace“, neboli rovn�ž správn�
�e�eno „finan�ní zdraví“. Jak je tomu i v b�žném život�, zdraví p�edstavuje ur�itý stav 
�lov�ka umož�ující mu plnohodnotn� prožívat jeho život. Zdravý �lov�k je schopen v�novat 
se náro�nému sportu a svým koní�k�m bez výrazn�jších omezení, na druhé stran� je pot�eba, 
aby o své zdraví pe�oval a staral se o sebe nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Finan�n�
zdravý podnik lze definovat jako takový, který díky svému „zdravému“ stavu m�že 
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perspektivn� fungovat a plnit ú�el své samotné existence a smysl svého založení. P�i použití 
metaforického p�irovnání je možné �íci, že podnik je díky své dobré kondici schopen 
rentability vloženého kapitálu, odolávání tržním rizik�m, schopen být solventní  
a hradit v�as své závazky. Také odolávat problém�m s likviditou, pop�ípad� nalézat efektivní 
�ešení vyvstalých problém�. Proto je z hlediska podniku pot�eba �init správná rozhodnutí, 
hlavn� pak ve v�cech investování, v�novat pozornost jednotlivým �innostem, plánovat  
v krátkodobém ale i dlouhodobém horizontu budoucnosti. Pochopení finan�ní analýzy jako 
jednoho z nástroj� �ízení podniku je tudíž opodstatn�né.  

U finan�ní analýzy se nelze setkat s žádnými zavazujícími právními p�edpisy, obecn�
uznávanými zásadami �i standardy, jež by vymezovaly její úpravu. Mezi základní požadavky 
všeobecn� kladenými na analýzu se však �adí již zmi�ovaná komplexnost, aby mohlo dojít 
k vzájemnému propojení všech proces� spjatých s hospoda�ením, a dále soustavnost 
zpracování analýzy, nejlépe �ast�ji než jedenkrát ro�n� spolu s ú�etní záv�rkou. Dodržením 
daných požadavk� se chce docílit toho, aby bylo možné výsledky finan�ní analýzy srovnávat: 

o v �ase (analýza trend�, k níž je zapot�ebí údaj� minimáln� za 3 roky), 
o v prostoru (mezipodnikové srovnání p�edstavující porovnávání výsledk�

našeho podniku s odv�tvím – odv�tvová analýza, nebo s podniky 
provozující v n�m svou �innost – pr��ezová analýza), 

o dle skute�nosti s plánem (srovnání skute�ných hodnot s plánovanými, 
pop�ípad� zjišt�ní d�vod� odchylek), 

o na základ� expertních zkušeností (odborných odhad�). 

Informace získané finan�ní analýzou sm��ují ke svým uživatel�m z hlediska r�zn�
specifických zájm� ovliv�ujících ur�itým zp�sobem úlohu jejich ekonomického rozhodování. 
Všechny uživatele k sob� poutá jedno spole�né motto: „Pot�ebuji v�d�t, abych mohl �ídit“.22

Stejn� jako okruh uživatel� m�že být rozveden do dvou proud� na externí a interní uživatele, 
m�že být i samotný ú�el analýzy provád�n z hlediska interních nebo externích pot�eb. Interní 
ú�el p�ináší užite�né, a rovn�ž oproti externí analýze i podrobn�jší, informace pro uživatele 
interní. Pod t�mi se skrývá v základu podnikový management, zam�stnanci a odbory. Pot�eba 
provedení externí finan�ní analýzy vychází primárn� od investor�, tedy vlastník� a akcioná��, 
���������������������������������������� �������������������
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jež dané informace využívají z hlediska investi�ního a kontrolního. Mezi zbylé externí 
uživatele se �adí podobn� jako u uživatel� ú�etní záv�rky banky a jiní v��itelé, státní orgány, 
obchodní partne�i, konkurenti a další. 

Základní údaje pro sestavení finan�ní analýzy mají r�znorodou povahu a pocházejí 
z r�zných informa�ních zdroj�, p�esto je lze vymezit v rámci t�í následujících skupin: 

1) Finan�ní informace 
o ú�etní výkazy finan�ního ú�etnictví, výro�ní zprávy, 
o vnitropodnikové informace, 
o prognózy finan�ních analytik� a vedení podniku, 
o burzovní informace. 

2) Kvantifikovatelné nefinan�ní informace 
o firemní statistika produkce, odbytu, zam�stnanosti = podniková 

evidence, 
o prospekty a podnikové plány, 
o interní sm�rnice. 

3) Nekvantifikované informace 
o zprávy vedoucích pracovník� jednotlivých útvar� podniku, 
o nezávislá hodnocení a prognózy, 
o a další. 

Prvotním zdrojem informací, který p�edstavuje „prim“ mezi ostatními, z�stává  
i nadále ú�etní záv�rka, jež byla podrobn�ji probírána v kapitole 2. 1. Ú�etní výkazy p�ináší 
r�zná jednotlivá data v podob� svých obsažených položek. Srozumitelný a ucelený pohled na 
finan�ní situaci p�ináší teprve tehdy, když jsou prost�ednictvím finan�ní analýzy stanovena  
a zjišt�na kritéria a m��ítka pro zhodnocení finan�ní výkonnosti a pozice podniku. Tím je 
dáno podnikové zdraví. M��ítka se objevují p�edevším v podob� vypo�tených ukazatel�. 
Kritéria pro vyhodnocení vychází naopak z daných empirických poznatk�. Hodnoty kritérií 
jsou pouze orienta�ní, p�esto všeobecn� p�edstavují jistý odrazový m�stek pro vyhodnocení 
finan�ní situace. 



 ?�
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2. 2. 1. Metody finan�ní analýzy 

Úprava finan�ní analýzy nenáleží žádnému právnímu ustanovení, také u metod 
neexistuje žádná úprava, jež by mohla být ozna�ena jako oficiální. Postupem �asu se vyvinuly 
nejr�zn�jší techniky a postupy založené na konkrétních pot�ebách podniku. V praxi, ale také 
v literatu�e �i výuce, je možné setkat se s odlišnými podobami kvantitativních metod analýzy. 
Metody mohou být rozd�leny do dvou základních skupin: 

1) Elementární metody 
2) Vyšší metody 

Elementární metody jsou založeny na používání stejnojmenné elementární 
matematiky, tedy do základních �ty� aritmetických operací a procentuálních výpo�t�. 
Vyzna�ují se svou jednoduchostí a nenáro�ným zpracováním. Hlavním smyslem je u�init 
složitý výklad srozumitelný a snadn�ji pochopitelný. Elementární metody mají charakter 
univerzálního použití a jsou d�leny ješt� do následujících podskupin: 
 Analýza absolutních (stavových) ukazatel�

o horizontální analýza, 
o vertikální analýza. 

Analýza rozdílových a tokových ukazatel�  
o analýza �istého pracovního kapitálu, 
o analýza �istých pohotových prost�edk�, 
o analýza �istých pen�žn�-pohledávkových fond�. 

Analýza pom�rových ukazatel�
o analýza ukazatel� finan�ní stability, 
o analýza ukazatel� rentability, 
o analýza ukazatel� aktivity, 
o analýza ukazatel� likvidity, 
o analýza ukazatel� kapitálového trhu. 

Analýza soustav ukazatel�
o pyramidové rozklady,23

o analýza odchylek. 
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Vyšší metody finan�ní analýzy se vyzna�ují složit�jšími a propracovan�jšími 
matematickými postupy, vyžadují hlubší znalost poznatk� statistiky a ekonomie. K jejich 
zpracování dochází nej�ast�ji prost�ednictvím softwarového vybavení podniku. Rovn�ž vyšší 
metody mají své �len�ní do podskupin: 

o matematicko-statistické metody, 
o nestatické metody. 

Následující �ásti kapitoly se budou podrobn�ji v�novat analýze absolutních ukazatel�  
a analýze pom�rových ukazatel�, nebo� v praktické �ásti diplomové práce bude posouzena  
a vyhodnocena finan�ní situaci zvoleného podniku práv� s využitím zmín�ných. 

2. 2. 2. Analýza absolutních ukazatel�

 Analýza absolutních ukazatel� se zabývá zachycením absolutních a relativních 
(procentuálních) zm�n v �ase. P�itom jsou využívána data ú�etních výkaz�, konkrétn� údaje  
z rozvahy �i výsledovky. Podnik má zájem o srovnání t�chto údaj� a o zjišt�ní jejich zm�n, ke 
kterým došlo p�i porovnání daného (uplynulého) období s obdobím p�edcházejícím. 
Výchozím bodem rozboru ú�etních výkaz� a zjišt�ní požadovaných zm�n jsou horizontální  
a vertikální analýza, jež mají posloužit k prvotní orientaci v hospoda�ení ÚJ a upozornit na 
oblasti, jež by m�ly být prozkoumány podrobn�ji.  

Horizontální analýza bývá ozna�ována také jako analýza vývojových trend�, nebo�
z jejich záv�r� lze odvodit pravd�podobný sm�r budoucího vývoje. Je založena na srovnání 
jednotlivých položek výkaz� v n�kolika obdobích, a to po �ádcích, proto ozna�ení 
horizontální. Zapot�ebí je mít údaje minimáln� za dv� p�echázející období. Zm�na 
horizontální analýzy je zachycena absolutn� v K� (o kolik jednotek se v �ase zm�nila daná 
položka) nebo relativn� (o kolik procent se zm�nila v �ase daná položka), výsledky analýzy 
jsou uvád�ny v procentech. Cílem této analýzy je zachytit pohyby vybraných ukazatel�  
a zm��it intenzitu jejich zm�ny.  

Absolutní výše zm�ny = hodnota ukazatele t – hodnota ukazatele t-1 24 (2.1)25
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Procentní výše zm�ny = (absolutní zm�na ukazatele/hodnota ukazatele t-1) x 100 (%) 
           (2.2) 

Vertikální analýza nebo tzv. procentní rozbor komponent zajiš�uje informace  
o vybraných položkách ú�etních výkaz� podílejících se na zvolené komponentní základn�. P�i 
použití této metody na rozbor rozvahy se za základnu bere nej�ast�ji celková �ástka aktiv �i 
pasiv, ostatní položky jsou pak vyjád�eny jako procentní podíl k této základn�. U rozboru 
výsledovky základnu tvo�í obvykle suma celkových tržeb za prodej zboží nebo tržby 
z prodeje vlastních výrobk� a služeb. Cílem je sledovat m�nící se strukturu stavových 
ukazatel� v �ase a podíl ukazatel� výsledovky na tvorb� zisku podniku. P�i rozboru není 
postupováno nap�í� lety, ale vždy po jednotlivých letech od shora dol�, po sloupcích, z �ehož 
bylo odvozeno ozna�ení vertikální analýza. 

Podíl ukazatele na celku = (hodnota ukazatele/komponentní základna) x 100 (%)26 (2.3.) 

2. 2. 3. Analýza pom�rových ukazatel�

Analýza pom�rových ukazatel� se dá považovat za jádro a primární nástroj metodiky 
finan�ní analýzy.  Zabývá se analyzováním soustav vybraných ukazatel�, jež se vypo�ítají 
jako pom�r jednoho nebo n�kolika údaj� k jiné položce nebo skupin� položek �erpaných  
z ú�etních výkaz�. Pom�rové ukazatele jsou zpravidla uvád�ny v podob� vztahu hodnoty  
k jedné (2:1) nebo je lze vyjád�it i výsledným �íslem, nap�. v procentech. Daný podíl 
vybraných ukazatel� vysv�tluje vzájemné vazby mezi danými položkami a výsledek pak nese 
ekonomickou interpretaci. N�které ukazatele (nap�. ukazatele aktivity) mohou být zjiš�ovány 
i jinými zp�soby s použitím r�zných údaj�. V zájmu podniku a zachování schopnosti 
srovnatelnosti výsledk� je nutno používat jen jeden ze zp�sob�. Poté jsou zjišt�né výsledky 
schopné k použití pro porovnatelnost v �asové �ad� i mezi ostatními podniky navzájem. 
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Ve finan�ní analýze je možné setkat se s r�znými ukazateli, jež se postupem �asu 
v celém sv�t� vygenerovaly. A�koliv systém takových ukazatel� z�stává v podstat� stejný, je 
p�i výb�ru a konstrukci pom�rových ukazatel� pot�eba brát v úvahu jejich vypovídací 
schopnost.  

Dle zp�sobu konstrukce ukazatel� je pak možné setkat se s rozd�lením pom�rové analýzy 
na: 

o  pyramidovou soustavu ukazatel�, v níž existuje funk�ní závislost mezi 
jednotlivými ukazateli, což umož�uje zhodnotit vliv díl�ích ukazatel� na 
vrcholový ukazatel (nap�. rozklad ROE), 

o  paralelní soustavu ukazatel�, která není založena na funk�ní závislosti, ale 
jejíž soustava je tvo�ena ukazateli z hlediska jejich p�íbuznosti  
a interpretace. 

2. 2. 3. 1. Ukazatele finan�ní stability  

 Ukazatele finan�ní stability slouží k provedení analýzy zadluženosti podniku, nebo�
nám p�ináší obraz o struktu�e finan�ních zdroj� ÚJ, tedy kapitálu, a k vyhodnocení této 
struktury. Svými výsledky odpovídají na to, do jaké míry podnik pro své financování majetku 
využívá cizích zdroj�. V praxi je nemožné, aby podnik financoval veškerá svá aktiva pouze 
vlastním kapitálem. Na �adu p�ichází také cizí zdroje (dluhy), nebo� financování pouze 
vlastním kapitálem by mohlo vést ke snížení výnosnosti zdroj� vložených do podniku. Stejn�
tak nelze financovat aktiva pouze jen kapitálem cizím, jejich použití totiž firmu stojí peníze 
v podob� úrok�. Z hlediska finan�ního �ízení je d�ležité správné ur�ení celkové výše kapitálu, 
jež bude pro �innosti ÚJ pot�eba, ale také optimální skladbu a pom�r vlastních a cizích zdroj�
financování. 

Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel v��itelského rizika) odpovídá na to, do jaké míry 
je naše firma zadlužena a do jaké míry využívá cizí kapitál ke svému financování. �ím vyšší 
hodnota tohoto ukazatele je, tím vyšší je zadluženost podniku a tím nižší se jeví finan�ní 
stabilita. Cizí zdroje p�estavují i ur�itý p�ínos finan�ního rizika (rizika v��itel�). Z hlediska 
�asového trendu by m�l klesat a optimáln� se pohybovat kolem 50 %. Pro firmu je rovn�ž 
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vhodné, aby provedl rozložení cizího kapitálu na dlouhodobý a krátkodobý, a tím získal 
ukazatele zadluženosti pro krátkodobý a dlouhodobý �asový interval. 

Celková zadluženost = cizí kapitál/celková aktiva     (2.4) 
�

Podíl vlastního kapitálu na aktivech p�edstavuje míru finan�ní nezávislosti podniku. Tento 
ukazatel je považován za dopl�ující k ukazateli p�edchozímu, nebo� sou�et jejich výsledných 
hodnot se rovná 1, což se dá vyjád�it jako 100 %. Charakterizuje dlouhodobou finan�ní 
stabilitu, �ili v jaké proporci firma používá k financování majetku vlastní kapitál (peníze 
akcioná��), jak vysoká je finan�ní samostatnost dané ÚJ. Ve své podstat� není v po�ádku 
vysoká hodnota tohoto ukazatele, kolem 100 %. Vysoké hodnoty znamenají, že firma 
nevyužívá v�bec nebo jen minimáln� cizí zdroje, což je neefektivní. Co se tý�e trendovosti,  
v �ase by m�l r�st. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = vlastní kapitál/aktiva celkem  (2.5) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu pat�í do složky t�í hlavních ukazatel� pro m��ení 
zadluženosti podniku, tedy vedle dvou p�edcházejících ukazatel�, protože se jedná o jejich 
po�etní kombinaci. Z hlediska trendu – �asu by m�l klesat. Ukazatel nám svým výsledkem 
�íká, kolik korun cizího kapitálu p�ipadá na 1,- K� kapitálu vlastního. Pokud by tedy výsledná 
hodnota ukazatele byla 1, záv�rem by bylo financování majetku 50:50 vlastním a cizím 
kapitálem. Obecn� se u stabilních spole�ností výsledná hodnota pohybuje kolem 80 – 120 %. 
Výše tohoto ukazatele je výrazn� závislá na fázi vývoje dané firmy. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = cizí kapitál/vlastní kapitál    (2.6) 

Stupe� krytí stálých aktiv vypovídá o tom, do jaké míry firma využívá vlastní kapitál na 
financování dlouhodobých zdroj�27. Pokud je hodnota rovna 1, situace v podniku je 
v po�ádku.  Jestliže je však výsledná hodnota v�tší než jedna, zna�í to pro podnik 
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konzervativní zp�sob financování s p�ekapitalizovanou rozvahou28. V �ase by hodnota 
ukazatele m�la r�st. 

Stupe� krytí stálých aktiv = dlouhodobý kapitál/stálá aktiva   (2.7) 

Majetkový koeficient (finan�ní páka) má v rámci �asového horizontu vykazovat stabilní 
hodnotu. Jedná se o ukazatel, jež je spojen s náklady kapitálu a je považován za klí�ový 
ukazatel pro hledání optimální finan�ní struktury, tedy nalezení optimálního pom�ru VK  
a CK. 

Majetkový koeficient = celková aktiva/vlastní kapitál    (2.8)

Úrokové krytí (ukazatel ziskové úhrady úrok�) vypovídá o tom, kolikrát jsou dané 
nákladové úroky kryty výší provozního zisku (EBIT29). Jestliže je výsledná hodnota ukazatele 
rovna 1 (100 %), pak je náš podnik schopen vyd�lat pouze tolik, aby pokryl práv� myšlené 
úroky. Z toho vyplývá, že �ím vyšší hodnota, tím p�ízniv�jší situaci to pro podnik zna�í. 
Od�vodn�ný je proto požadavek, aby se ukazatel v �ase zvyšoval. 

Úrokové krytí = EBIT/nákladové úroky      (2.9) 

Úrokové zatížení jde považovat za ukazatel opa�ný k p�edchozímu uvedenému ukazateli 
úrokového krytí, nebo� nám vypovídá o tom, jakou �ást provozního zisku (EBIT) od�erpávají 
dané nákladové úroky. Požadavek tedy zní, aby v �ase jeho hodnota klesala. 

Úrokové zatížení = nákladové úroky/EBIT                (2.10) 

2. 2. 3. 2. Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability bývají rovn�ž totožn� ozna�eny jako ukazatele ziskovosti  
a poukazují na výd�le�nou schopnost podniku, schopnost efektivn� vytvá�et nové zdroje �i 
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zhodnocovat vložený kapitál.  A�koliv každý podnik má své specifické cíle, které chce svou 
�inností naplnit a za jejichž ú�elem vznikl, jeden cíl z�stává spole�ný – dosažení uspokojivé 
výnosnosti (ziskovosti) vloženého kapitálu. Proto hodnocení rentability pat�í k vrcholovým 
ukazatel�m efektivnosti podniku, jež svými výsledky p�ináší jednu z nejd�ležit�jších 
charakteristik ÚJ.  Míra zisku (rentabilita vloženého kapitálu) je pak obecn� definována jako 
pom�r zisku a vloženého kapitálu. 

Rentabilita aktiv (ROA – return on Assets) je považována za klí�ové m��ítko rentability. 
Pom��uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 
zdroj� byla aktiva po�ízena. Je �asto brán jako ukazatel pro mezipodnikové srovnání a jeho 
hodnota by byla stejná, i kdyby se jednalo o rentabilitu pasiv, musí být dodržena bilan�ní 
rovnice A = P. V �ase by m�l ukazatel r�st. Výsledný efekt roz�le�ujeme na dv� složky - 
EAT = �istý zisk plynoucí vlastník�m a nákladové úroky, které jsou zdan�né a plynou 
v��itel�m. 

ROA = EBIT / celková aktiva         
nebo EAT30 + úroky × (1− t31) / celková aktiva            (2.11) 

Rentabilita dlouhodobých zdroj� (ROCE – Return on Capital Empoyed) vypovídá  
o výnosnosti dlouhodobých zdroj�32, které byly do podnikání vloženy a �ím vyšší hodnota 
ukazatele v �ase, tím lépe pro podnik. Do dlouhodobých zdroj� je p�itom vhodné zahrnout 
pouze úplatné dlouhodobé zdroje, tedy ty, za n�ž podnik platí, aby nedošlo ke zkreslení 
výsledných údaj�. 

ROCE = EBIT/(VK + CK dlouhodobý)                 (2.12)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on Equity) je jediným ukazatelem 
rentability, u n�hož nepoužití �istého zisku p�i výpo�tu je podstatnou chybou. Tento ukazatel 
definuje výnosnost vlastních zdroj� vložených do podnikání vlastníky (akcioná�i, spole�níky). 
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Jedná se o ukazatel zúro�ení a zhodnocení vlastního kapitálu. Jelikož jsou vlastní zdroje 
dražší než zdroje cizí, má podnik zájem na tom, aby z hlediska �asu byl ukazatel zhodnocen 
co nejvíce, tedy aby rostl. 

ROE = EAT/VK                   (2.13) 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) udává množství zisku v K� p�ipadajícího na  
1,- K� tržeb podniku, a tím poukazuje na schopnost podniku vyprodukovat zisk p�i dané 
hodnot� myšlených tržeb. Je tedy pochopitelné, že firma se snaží o r�st tohoto ukazatele. 
Navíc je možné tento ukazatel zjiš�ovat ve dvou podobách jako �istou nebo provozní 
ziskovou marži33. 

ROS =  EAT /tržby = �istá zisková marže                            (2.14) 
ROS = EBIT/tržby = provozní ziskové marže (rozp�tí)                          (2.15) 

2. 2. 3. 3. Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity jsou souhrnn� nazývány jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu 
v r�zných formách aktiv. Mají napomoci zjišt�ní, jak úsp�šn� si podnik a hlavn� management 
vede p�i �ízení aktiv, tedy zda jej využívá efektn� a ú�inn�. Z technického hlediska se jedná se 
o ukazatele typu doby obratu a rychlosti obratu (obrátky). 

 Rychlost obratu (obrátka) nám vy�íslí po�et obrat�, tj. kolikrát se ur�itá �ást majetku 
podniku „obrátí“, tedy projde všemi stadii kolob�hu v pr�b�hu dané doby. Kolikrát se za 
ur�itý �asový interval p�em�ní na pen�žní prost�edky. V praxi se p�i výpo�tu uplatní doba 360 
dní a požadavek , aby ukazatel byl co nejvyšší. 

Rychlost obratu = = tržby / „položka“ (krát)               (2.16) 

���������������������������������������� �������������������
��
�>�
�
4���4��	
���%'�1���0!1���������2%��9�
��!��
	
�2���3����0�'��03!�!.��4��;.��3�����	3'#:�M��'�����/��.�1�

���'�"��#
���	3'#:���
�
4���/�(�'�"���
	0+�7�����4��	
���%'�1���
�"��!.��	����2����������'���4�'3
���

#3
!/
#
�2/
��9�
.���
#��	!�'�.�����/
#�����
���
��'��3�
�������
B����!	'4'��3�4�/3�#��	'��/'�'	���!�

�9�
�	:��9�'4�;�3�$��



 ,�

�

Doba obratu je doba, jež pr�m�rn� uplyne od okamžiku vložení ur�ité �ásti majetku ÚJ do 
výroby až do jejího uvoln�ní. Ukazatel nám tedy vyjad�uje pr�m�rnou dobu, za kterou projde 
ur�itá �ást aktiv všemi stadii kolob�hu, tj., za jak dlouho se ur�itá �ást aktiv p�em�ní na 
pen�žní prost�edky. Zde je naopak firmou požadována co nejnižší hodnota ukazatele, jež se 
vy�íslí v �asové m�rné jednotce - dnech.34

Doba obratu = = („položka“ / tržby) x 360 (dny)               (2.17) 

Obrátka celkových aktiv m��í intenzitu využití celkového majetku (kolikrát). U tohoto 
ukazatele je pot�eba v�novat zvýšenou pozornost struktu�e aktiv, protože náš zájem je kladen 
na strukturu DM a OM. Hodnota ukazatele by obecn� m�la být minimáln� na úrovni 1, vyšší 
hodnota obrátky je vykazována podniky, kde p�evažují OA (asi 3,3).35

Obrátka celkových aktiv = = tržby / celková aktiva               (2.18) 

Doba obratu aktiv nám v návaznosti na tržby p�ibližuje p�evrácenou hodnotu obrátky aktiv 
v podniku. Tedy ve slovním podání jde o délku pot�ebné doby, to znamená, že zjiš�ujeme, jak 
dlouho trvá majetku než se „p�evrátí“ na peníze. Firma usiluje o co nejkratší dobu této 
p�em�ny, což by se m�lo projevit v co nejnižší hodnot� ukazatele. Tento ukazatel je stejn�
jako p�edchozí ovlivn�n strukturou majetku a nastavenou odpisovou politikou podniku. 

Doba obratu aktiv = (celková aktiva x 360) / tržby                          (2.19) 

Doba obratu pohledávek a doba obratu závazk� pat�í mezi další významné ukazatele 
aktivity. Pokud bychom se zam��ili nejprve na dobu obratu pohledávek, p�áním podniku se 
stává, aby se z �asového a trendového hlediska snižoval, nebo� jde o pr�m�rný interval �asu 
vypovídající o platební morálce odb�ratel�, o nám známou dobu splatnosti pohledávek. 
Optimální doba takovéto splatnosti se pohybuje v rozmezí 30 dn�, krajní mez 90-ti dn� pak 
podniku m�že p�inést i finan�ní potíže. U ukazatele doby obratu závazk� musí naopak dojít 
z hlediska trendu k nastolení kompromisu v podob� stabilních výsledk� ukazatele v �ase, 
protože tento ukazatel vypovídá o platební morálce našeho podniku a hovo�íme tedy  
���������������������������������������� �������������������
��
�)
�'�
��'�!�R��0�/3
���
��'�!�D���(��?�#��+�

��
S���
�M'	�
��
�3��&!.��
#���
����
3���	'�M��%0�����
B�)*�.���'��
4#�3�
#�8O�
#����
����



 ��

�

o splatnosti závazk�. Pot�eba kompromisu je na první pohled tedy z�ejmá, nebo� náš podnik 
by uvítal dobu splatnosti co nejdelší, kdežto p�ání podniku peníze o�ekávající je zcela opa�ná 
– doba co nejkratší. U obou ukazatel� je pro lepší vypovídající schopnost výsledk�
doporu�ováno rozlišovat pohledávky a závazky na krátkodobé a dlouhodobé. Kone�nou 
poznámkou k t�mto ukazatel�m se stává poukázání na „pravidlo solventnosti“, podle n�hož je 
podnik schopen dostát svých závazk� a nastolit finan�ní rovnováhu tehdy, kdy doba obratu 
pohledávek je kratší než doba obratu závazk�. 

Doba obratu pohledávek = (pohledávky x 360) / tržby              (2.20) 
 Doba obratu závazk� = (závazky x 360) / tržby                          (2.21) 

2. 2. 3. 4. Ukazatelé likvidity 

 Základní podmínkou úsp�šné existence podniku v sou�asných tržních podmínkách 
byla, je a bude trvalá schopnost podniku dostát svým závazk�m, schopnost podniku splácet 
své závazky v�as a �ádn�. Ukazatelé slouží pro zhodnocení platební schopnosti závazk�
splatných v blízké budoucnosti, tedy okamžitých �i krátkodobých. S platební schopností  
a likviditou souvisí ješt� jeden pojem – likvidnost. Ta je jednou z charakteristik konkrétního 
druhu majetku a váže na sebe míru obtížnosti transformace majetku do podoby hotovostních 
pen�z. Platební schopnost podniku se zvyšuje s rostoucí hodnotou t�chto ukazatel�, ale 
protože jsou ukazatelé likvidity v protikladu s ukazateli rentability, p�íliš vysoké hodnoty 
likvidity nep�inášejí žádoucí výsledek, nebo� vypovídají o snížené rentabilit� aktiv  
a p�evažující mí�e ob�žného majetku v podniku. Mezi nej�ast�ji používané se �adí t�i 
ukazatele za�azené mezi ukazatele pom�rové (ukazatel b�žné, pohotové a okamžité likvidity) 
a jeden pat�ící do skupiny ukazatel� rozdílových (�istý pracovní kapitál). 

Celková likvidita bývá též ozna�ována jako likvidita b�žná nebo likvidita 3. stupn�. 
Výsledkem ukazatele je znalost podniku o pokrytí ob�žného majetku krátkodobými závazky, 
respektive kolik korun ob�žných aktiv p�ipadá na 1,- K� krátkodobých závazk�. Do výpo�tu 
vstupují pouze krátkodobé faktory, kdy na stran� krátkodobých aktiv jde o zásoby, 
pohledávky a krátkodobý finan�ní majetek, na stran� závazk� nesmíme zapomínat také na 
krátkodobé bankovní úv�ry. 
Doporu�ené rozmezí výsledku se pohybuje v intervalu od 1,5 do 2,5 a optima se navíc 
dosáhne, pokud je krátkodobý cizí kapitál hrazen pouze ze složky krátkodobých aktiv, nikoliv 



�?�

�

i dlouhodobých. Jak už tomu bývá, i tento ukazatel p�ináší nevýhodu spo�ívající v tom, že se 
ve výpo�tu nerozlišuje ob�žný majetek dle své likvidnosti (nap�. zde zahrnujeme i zásoby, jež 
nám už dlouho leží na skladu) a závazky dle doby své splatnosti. 

 Celková likvidita = ob�žná aktiva / CK krátkodobý               (2.22) 

Pohotová likvidita bývá považována za m��ítko okamžité solventnosti a náleží ji ozna�ení 
jako likvidity 2. stupn�. Zde je vylou�ena nevýhoda celkové likvidity, do výpo�tu jsou 
zahrnuty aktiva rozd�lená podle jeho výše zmi�ované likvidnosti. Došlo tak k vylou�ení 
nejmén� likvidního majetku (zásob) a s krátkodobými závazky se pom��ují aktiva zvaná jako 
pohotová. Optimální hodnota ukazatele se pohybuje v hodnotách od 1 do 1,5 a vyjad�uje nám, 
kolik korun pen�žních prost�edk� a pohledávek náleží 1,- K� krátkodobých závazk�. Pokud 
navíc nechceme, aby došlo ke zkreslení výsledk�, je nutné z výpo�tu vylou�it tzv. nedobytné 
pohledávky.  Také je pot�eba dát pozor na výsledek srovnání pohotové likvidy s celkovou, 
protože výrazn� nižší výsledek likvidity pohotové poukazuje na nadm�rné množství zásob 
v podniku. 
  

Pohotová likvidita = (ob�žná aktiva – zásoby) / CK krátkodobý              (2.23) 

Okamžitá likvidita ve svém výpo�tu po odstran�ní další mén� likvidní složky (pohledávky) 
již zahrnuje z ob�žných aktiv pouze jednu - pen�žní (hotovostní) prost�edky. T�mito 
samoz�ejm� myslíme peníze nejen hotovostní a na ú�tech, ale také obchodovatelné cenné 
papíry, pop�ípad� šeky. Právem ji chápeme jako likviditu 1. stupn�, jež nám p�ináší obraz  
o tom, kolik korun krátkodobého finan�ního majetku p�ipadá na 1,- K� krátkodobého cizího 
kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele má optimáln� sm��ovat k �íslu 0,2. 

Okamžitá likvidita = (ob�žná aktiva – zásoby – pohledávky) / CK krátkodobý 
                                            (2.24) 

�istý pracovní kapitál (�PK)36 je úzce vázán s ukazatelem b�žné likvidity a m�že být 
vypo�ítán dv�ma zp�soby v závislosti na tom, zda k n�mu p�istupujeme z pozice aktiv 
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(využíváno p�edevším finan�ními manažery) nebo z pozice pasiv (strategický p�ístup 
vlastník�). Také, jak již bylo zmín�no, jako jediný z dosud jmenovaných ukazatel� likvidity 
pat�í mezi rozdílové ukazatele. Doporu�ená hodnota je mezi 1,5 až 2,5. V p�ípad�, že je �PK 
v�tší než nula stává se firma likvidní, naopak p�i poklesu pod nulu vzniká podniku nekrytý 
dluh. O �PK n�kdy mluvíme také jako o finan�ním polštá�i a �ím je tento polštá� v�tší, tím 
v�tší má podnik také zásobu pen�z a schopnost být solventní. Z pozice aktiv tuto zásobu 
p�edstavuje ta �ást ob�žného majetku, která se b�hem roku p�em�ní na pohotové pen�žní 
prost�edky a po úhrad� krátkodobého cizího kapitálu m�že být použita k uskute�n�ní 
podnikatelských zám�r�, z pozice pasiv ta �ást ob�žného majetku, která je kryta 
dlouhodobými zdroji. 

�PK = ob�žná aktiva – CK krátkodobý�37
� � � � � �������������(2.25) 

�PK = dlouhodobý kapitál (VK + CK dlouhodobý) – dlouhodobý majetek 38       (2.26) 
�

�PK v procentech z ob�žných aktiv =  
(ob�žná aktiva – CK krátkodobý) / (ob�žná aktiva x100) 39  

           (2.27) 
��

2. 2. 3. 5. Ukazatelé kapitálového trhu 

Ukazatelé kapitálového trhu zpracovávají informace o tom, jak vidí budoucnost 
podniku investo�i a �erpají vstupní data p�edevším z údaj� kapitálového trhu, nikoliv z ú�etní 
záv�rky. To je také d�vod, pro� jednotlivé ukazatele nebudou v práci dále rozebírány. 
Ukazatelé kapitálového trhu se zabývají hodnocením �innosti z hlediska zájm� sou�asných  
a budoucích akcioná��. Obvykle se s nimi pracuje u spole�ností, které jsou kótovány na burze 
cenných papír�.  

Investo�i se zajímají o návratnost svých investic, které m�že být dosaženo 
prost�ednictvím dividend nebo r�stem cen akcií. Proto se investo�i zajímají jak jejich 
sou�asným stavem, tak odhadem do budoucnosti. Mezi dané ukazatele pat�í: 
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o �istý zisk na akcii (EPS - Earnings Per Share) = EAT / p. k. kmenových akcií 
o Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio) = tržní cena akcie / �istý zisk na jednu 

akcii 
o Dividendový výnos (Dividend Yield) = dividenda na kmenovou akcii / tržní  

cena akcie 
o Market – to – Book Ratio = suma tržních cen akcií / ÚH akcie 

2. 3. Shrnutí ú�etní záv�rky a finan�ní analýzy 

Na konci této kapitoly, jež se zabývala ú�etní záv�rkou a finan�ní analýzou 
v pot�ebném rozsahu pro práci, nesmí chyb�t její stru�né shrnutí. Nyní je již možné jasn�
vid�t vzájemné propojení obou dvou pojm� – ú�etní záv�rky s finan�ní analýzou. Jelikož 
podniky ú�etní záv�rka doprovází po celou dobu jejich p�sobení, a dle sou�asných trend� zde 
má pat�it už také finan�ní analýza, nesmí tyto podniky ú�etní záv�rku a finan�ní analýzu 
chápat jako nutné zlo nastavené státní sférou, zákony nebo podmínkami trhu, ale jako výhodu 
pro samotnou spole�nost. Pomocí ú�etní záv�rky získává podnik p�ehled o m�nící se struktu�e 
svých aktiv a závazk�. Mohou tak být sledovány nár�sty a poklesy v oblastech jednotlivých 
složek. Rovn�ž slouží jako podklad pro da�ové p�iznání dan� z p�íjm� a také pro zpracování 
již n�kolikrát zmi�ované finan�ní analýzy. Ta p�ináší obraz o tom, jak si firma stojí p�i 
porovnání s jinými podniky, s odv�tvím, v n�mž p�sobí, �i alespo� minimáln�
s doporu�enými výslednými hodnotami ukazatel�. Výsledky analýzy jsou schopny spole�nost 
upozornit, zda je ohrožena p�ípadnými problémy nebo zda se již dokonce  
v tísnivé situaci nenachází a podnik se nepotýká s krizí. Význam ú�etní záv�rky spolu 
s finan�ní analýzou je nemalý a nesmí být v podniku podce�ován. Spole�nosti se vždy vyplatí 
kvalitní zpracování ú�etní záv�rky a finan�ní analýzy, jež odrazí také kvalitu v ú�etnictví  
a hospoda�ení.  



���

�

3. Analýza ú�etní záv�rky, její vyhodnocení a krize podniku 
T�etí kapitola diplomové práce se bude zabývat zpracováním ú�etní záv�rky a její 

analýzou na konkrétním podniku, který byl pro práci zvolen – DLOBIS s. r. o. 
Budou porovnána jednotlivá sledovaná ú�etní období za roky 2008 - 2011, zpracována 
finan�ní analýza a provedeno její následné vyhodnocení. Veškeré údaje budou �erpány 
z ú�etní záv�rky zmi�ovaného podniku, konkrétn� z rozvahy a výsledovky, jež jsou obsaženy 
v p�íloze práce. Rovn�ž bude zmín�n pojem „krize podniku“, jež bude na vybrané spole�nosti 
ilustrován a k n�muž bude vystav�na také teoretická základna podložená fakty finan�ní krize 
z posledních let. 

 3. 1. Spole�nost DLOBIS s. r. o. 

 Spole�nost DLOBIS s. r. o. vznikla a byla zapsána do obchodního rejst�íku dne  
22. kv�tna 2008. K jejímu vzniku došlo založením dvou spole�ník�, panem Dlouhým a pana 
Bieronským. Ti se na založení podíleli stejným dílem 50 : 50 a v sou�asné dob� i nadále tito 
dva pánové p�sobí jako jediní dva spole�níci a jednatelé spole�nosti DLOBIS s. r. o. 
Spole�nost se nachází na území Pržna, spadajícího pod okres Frýdek-Místek, a je vedena jako 
plátce dan� z p�idané hodnoty. 

 Hlavním p�edm�tem jejich podnikání je kovoobráb��ství, obecn� spadající pod 
strojírenský pr�mysl. St�žejní náplní jejich práce je p�edevším p�evažující zakázková výroba 
v rámci �eské republiky, rovn�ž plní zakázky pro vývoz, sami se však exportem nezabývají.  
O této spole�nosti je možno hovo�it jako o malém podniku, jenž disponuje v sou�asnosti  
6 zam�stnanci. P�esto p�ináší prosp�ch i ve sfé�e vzd�lání, nebo� práv� v jejich podniku 
probíhá zau�ování do praxe v pr�m�ru 5 u��� ze St�ední odborné školy Frýdek-Místek. 

3. 2. Hospodá�ská krize a její vliv na strojírenství 

 Po�átek finan�ní krize celosv�tového m��ítka se datuje k roku 2008. D�vodem 
strmého pádu sv�tové ekonomiky byla americká hypoté�ní krize a následný propad burz po 
celém sv�t�. V USA došlo k prasknutí tzv. nemovitostní bubliny, jež byla zp�sobena nízkými 
sazbami hypoték, mírnými podmínkami jejího získání a boomem ve stav�ní nových dom�
spojených se závazkem nespo�etného množství lidí. V okamžiku prasknutí zmi�ované 
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bubliny došlo naopak k výraznému zvýšení sazeb t�chto hypoté�ních úv�r� a také výše 
splátek. Platební neschopnost dlužník�, zkreslené nadhodnocení nemovitostního trhu a s tím 
logicky spojené ztrátové investice mnoha finan�ních institucí do tohoto odv�tví, se promítlo 
také do ostatních odv�tví. Vyúst�ní nastalo v podob� globální krize s vysokými ztrátami. 
Nedotknutelná nez�stala ani oblast strojírenství.  

„Strojírenství v �eské republice se stává ob�tí p�elévání krizových jev� z jiných obor�
a „strachu z investic", který druhotn� zhoršuje situaci strojírenských producent�.“40. Mimo 
jiné i toto zazn�lo na konferenci Strojírenství Ostrava konané v roce 2009 s podtitulem „Krize 
a její vliv na �eské strojírenství“. Z dané konference vyplynulo, že strojírenství trpí p�edevším 
zastavováním už rozpracovaných projekt� a to jak v oblasti privátní, ale p�edevším ve�ejné, 
celostátní i regionální. V oblasti strojírenství pak došlo v roce 2009 v �eské republice 
k poklesu nových zakázek o jednu t�etinu oproti minulému roku, pokles zaznamenala také 
samotná výroba.  

3. 3. Analýza absolutních ukazatel�  

Zahrnuje praktické zpracování horizontální a vertikální analýzy vybrané spole�nosti 
DLOBIS s. r. o. za sledovaná léta 2008 – 2011. Nejprve je zachycena horizontální analýza, 
která pro vy�íslení absolutních zm�n vychází ze vzorce (2.1) a pro vy�íslení relativních zm�n 
v procentech ze vzorce (2.2), jež byly uvedeny v druhé kapitole. Horizontální analýza je 
provedena pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty.  

V diplomové práci následuje vertikální analýza, jejíž výpo�et nalézá oporu ve vzorci 
(2.3). Celková suma aktiv na stran� aktivních položek a celková suma pasiv na stran� položek 
pasivních tvo�í základnu pro zpracování vertikální analýzy rozvahy. Jako základna pro 
zpracování této analýzy u výkazu zisku a ztráty byla zvolena její nejpodstatn�jší položka, a to 
celková hodnota výkon�. 

Veškeré výpo�ty horizontální a vertikální analýzy obsahují p�ílohy 4 až 7. 
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3. 3. 1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy

Horizontální analýza rozvahy
Pro vyhodnocení vývoje aktiv spole

létech slouží graf 3. 1., z n�hož v
r�stu, a to pr�m�rn� stejným ro�

Za nejvyšší nár�st celkových aktiv 
o 2 150 tisíc K� v absolutním m
p�edchozímu roku 2010. V tom došlo ke zm
sledované období, r�st zaznamenán
krize v podob� snížení objednávek
nejvyšším nár�stu celkových aktiv v
zaznamenala v daném roce zvýšení o 2
pohledávek p�evážn� v d�sledku 
bylo navýšení pouze o 72 tisíc K
u spole�nosti po celou sledovanou dobu nulové.

Graf 3. 1. Vývoj aktiv v letech 2008 

 Zdroj: vlastní zpracování ú

Pro sledování vývoje 
stejn� jako tomu bylo u aktiv, také pasiva v
p�ibližn� stejn� vysokým tempem
nebo� i zde dochází k zachování bilan
pasiv�m, a tedy ke kopírování pr
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3. 3. 1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy

Horizontální analýza rozvahy
Pro vyhodnocení vývoje aktiv spole�nosti DLOBIS s. r. o. v jednotlivých sledo

�hož v první �ad� vyplývá, že aktiva mají v �ase pouze tendenci 
 stejným ro�ním tempem (33% -tním).  

st celkových aktiv je možné hodnotit rok 2011 p
lutním m��ítku a o 50,07 % v m��ítku relativních zm

tom došlo ke zm�n� o 7,11 %, tedy ke zm�n�
st zaznamenán pouze ve výši 285 tisíc K�. D�vodem byl 

í objednávek a tím menšího r�stu hodnoty pohledávek a KFM.
stu celkových aktiv v roce 2011 se podílela p�evážn� ob

m roce zvýšení o 2 078 tisíc K�. Konkrétn� r�st složky
�sledku prodloužení doby jejich splatnosti. U dlouhodobého majetku 

o 72 tisíc K� prost�ednictvím majetku hmotného. �
nosti po celou sledovanou dobu nulové.

tech 2008 – 2011 

roj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o. 

pasiv v letech 2008 – 2011 slouží graf 3. 2.
 jako tomu bylo u aktiv, také pasiva v �ase zaznamenávají pouze rostoucí vývoj, op

 vysokým tempem (výše zmi�ovaným 33%-tním). Jinak tomu ani být nem
zachování bilan�ní rovnice – celková aktiva rovnají se celkovým 

m, a tedy ke kopírování pr�b�hu vývoje pasiv dle vývoje aktiv, �i naopak. 
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jednotlivých sledovaných 
�ase pouze tendenci 

hodnotit rok 2011 p�i navýšení 
ítku relativních zm�n oproti 

�n� nejnižší za dané 
vodem byl dopad finan�ní 

pohledávek a KFM. Na 
� � ob�žná aktiva, jež 

st složky krátkodobých 
dlouhodobého majetku 

. �asové rozlišení je 

nosti DLOBIS s. r. o. 

2., kde lze vid�t, že 
ase zaznamenávají pouze rostoucí vývoj, op�t 

. Jinak tomu ani být nem�že, 
celková aktiva rovnají se celkovým 

�i naopak. 
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R�st pasiv je zajišt�n v prvních dvou letech (2008, 2009) vlastní
vyrovnanou mírou. Zlom s sebou p
kapitál vlastní. Ten zaznamenal sv
samotná celková pasiva, o 1
hodnotu nejnižší, a to jen 45,02 %. Nejvyšší relativní zm
�inila 83,63 %, absolutní zm�na byla naopak nejnižší, jen na hodnot
To znamená, že vlastní kapitál absolutn
Spole�nost totiž vlastní kapitál neinvestuje a celý výsledek hospoda
období vloží do výsledku hospoda
velikosti dosaženého výsledku 
kolísavosti. V roce 2009 došlo k
2010 k poklesu o 998 tisíc K�
tisíc K� (relativn� o 67,39 %). �
nulových po celou dobu sledování spole

Graf 3. 2. Vývoj pasiv v letech 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vertikální analýza rozvahy 
Celková hodnota aktiv jako základna pro výpo

samotnými výpo�ty je podkladem pro graf
Z grafu je z�etelné, že u spole

ob�žných aktiv nad složkou dlouhodobého majetku a že 
celkové hodnoty aktiv. To je
podíl dlouhodobého hmotného majetku, jenž je po celou dobu jedinou složkou dlouhodobého 
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v prvních dvou letech (2008, 2009) vlastním
sebou p�ináší léta následující (2010, 2011), kdy za

kapitál vlastní. Ten zaznamenal sv�j nejvyšší nár�st v absolutní mí�e v roce 2011, stejn
497 tisíc K�. V relativní mí�e má však oproti ostatním rok

hodnotu nejnižší, a to jen 45,02 %. Nejvyšší relativní zm�ny dosáhl v roce 2009, kdy 
�na byla naopak nejnižší, jen na hodnot� zvýš

To znamená, že vlastní kapitál absolutn� v �ase roste, relativn� v �ase naopak klesá.
nost totiž vlastní kapitál neinvestuje a celý výsledek hospoda�ení b

období vloží do výsledku hospoda�ení minulých let. Výše zm�ny je tak 
výsledku hospoda�ení daného roku. Cizí zdroje mají tendenci

roce 2009 došlo k jejich nár�stu o 256 tisíc K� (relativn� o 14,96 %), v
poklesu o 998 tisíc K� (relativn� o 50,74 %), a pak op�t v roce 2011 k

 o 67,39 %). �asové rozlišení pasiv z�stává stejn� jako u aktiv na hodnotách 
nulových po celou dobu sledování spole�nosti.

letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

Celková hodnota aktiv jako základna pro výpo�et vertikální analýzy spole
je podkladem pro graf 3. 3., jež zobrazuje požadované výsledky analýzy.

lné, že u spole�nosti DLOBIS s. r. o. p�evažuje výrazn
dlouhodobého majetku a že práv� ona se nejvíce podílí na nár

viditelné již u horizontální analýzy. V prvních dvou letech je 
uhodobého hmotného majetku, jenž je po celou dobu jedinou složkou dlouhodobého 
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m a cizím kapitálem 
ináší léta následující (2010, 2011), kdy za�ne p�evažovat 

roce 2011, stejn� jako 
e má však oproti ostatním rok�m 

roce 2009, kdy zm�na 
 zvýšení o 930 tisíc K�. 
�ase naopak klesá.

�ení b�žného ú�etního 
tak závislá pouze na 

Cizí zdroje mají tendenci
� o 14,96 %), v roce 

roce 2011 k nár�stu o 653 
 jako u aktiv na hodnotách 

nosti DLOBIS s. r. o.

et vertikální analýzy spole�n� se 
, jež zobrazuje požadované výsledky analýzy.

evažuje výrazn� složka 
 ona se nejvíce podílí na nár�stu 

prvních dvou letech je 
uhodobého hmotného majetku, jenž je po celou dobu jedinou složkou dlouhodobého 
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majetku celkového, nízký (1,03 % a 0,72 %). V
podílu v��i zvolené základn�
strojního za�ízení. P�i bližším pohled
díl�í složení. Zde jsou dva nejpodstatn
prvním a následn� na míst� druhém krátkodobý finan
aktiv nesou zásoby. �asové rozlišení je nulové.

Graf 3. 3. Struktura aktiv v letech 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ú

  U vertikální analýzy pasiv byla jako výchozí základna pro výpo
hodnota pasiv. Oproti struktu�
grafu 3. 4. podstatnou zm�nu. Nejsou zde tak
dlouhodobého a ob�žného majetku
v prvním roce sledování, v roce 2008, je tém
V následujících letech dochází k
dvojnásobek kapitálu cizího, a v
pasiv. Na t�chto procentech se podílí v
minulých let a výsledek hospo
m�ly pouze jednu podpoložku v
bankovní úv�ry a výpomoci. �
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(1,03 % a 0,72 %). V letech 2010 a 2011 je zaznamenán nár
né základn� na 4,77 % a 4,30 %. Spole�ností došlo k

i bližším pohledu na dominující ob�žný majetek je možné rozpoznat
složení. Zde jsou dva nejpodstatn�jší pilí�e této složky – krátkodobé pohledávky na míst

� druhém krátkodobý finan�ní majetek. Nejme
asové rozlišení je nulové.

letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

U vertikální analýzy pasiv byla jako výchozí základna pro výpo�ty
hodnota pasiv. Oproti struktu�e aktiv m�žeme u struktury pasiv sledovat prost

�nu. Nejsou zde takové rozdíly, jako p�edstavoval
žného majetku. Podíl vlastních a cizích zdroj� na celkových pasivech 

roce 2008, je tém�� vyrovnaný (VK – 39,39 %; CK 
následujících letech dochází k p�evaze vlastního kapitálu. Nejd�íve v

dvojnásobek kapitálu cizího, a v letech 2010 a 2011 už tvo�í 77,43 % a 74,83 % celkových 
chto procentech se podílí v p�evažující síle v �ase rostoucí výsledek hospoda

minulých let a výsledek hospoda�ení b�žného ú�etního období. Cizí zdroje
pouze jednu podpoložku v podob� krátkodobých závazk�, od roku 2010

ry a výpomoci. �asové rozlišení je op�t nulové.  
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letech 2010 a 2011 je zaznamenán nár�st jeho 
ností došlo k nákupu drobného 

žný majetek je možné rozpoznat jeho 
krátkodobé pohledávky na míst�

ní majetek. Nejmenší podíl ob�žných 

nosti DLOBIS s. r. o.

�ty zvolena celková 
žeme u struktury pasiv sledovat prost�ednictvím 

edstavoval vzájemný pom�r 
 na celkových pasivech 

39,39 %; CK – 32,31 %). 
�íve v roce 2009 na 

í 77,43 % a 74,83 % celkových 
ase rostoucí výsledek hospoda�ení 

Cizí zdroje až do roku 2009 
, od roku 2010 k nim p�ibyly 
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Graf 3. 4. Struktura pasiv v

Zdroj: vlastní zpracování ú

3. 3. 2. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
Stejn� jako byla horizontální analýza rozvahy rozd

u výkazu zisku a ztráty tomu nebude jinak. Prost
na horizontální analýzu výnos
u náklad�. 
  
Graf 3. 5. Vývoj výnos� v letech 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ú

Pokud bude pohled zam
v �ase k r�stu. Nejpodstatn�jší položku výnos
sledovat jejich pr�b�h a odvodit si z
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letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
 jako byla horizontální analýza rozvahy rozd�lena na analýzu aktiv a pasiv, ani 

nebude jinak. Prost�ednictvím grafu 3. 5. se nejd
na horizontální analýzu výnos�, v grafu 3. 6. je k vid�ní vyobrazení

letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

Pokud bude pohled zam��en nejprve na výnosy, dochází u nich z
�jší položku výnos� tvo�í výkony. Po �asové linii je možné 

h a odvodit si z n�j i pr�b�h celkových výnos�, které vývoj výkon
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kopírují. U výkon� došlo v roce 2009 k
K�. Nejvýrazn�jší nár�st byl zachycen v
v relativní mí�e o 70,93 %. Jde o d
zvýšený po�et zakázek, tedy opa
obrazu nepodstatnou roli. 

Také u náklad� z �asového pojetí dochází k
pochopitelné, nebo� zvyšuje-li 
také náklady. Další podobnost s
náklady v podob� výkonové spot
v roce 2010, kdy oproti p�edchozímu roku 2009 došlo k
v relativní mí�e o 24,12 %. Rok 2009 p
v relativním vyjád�ení. 

Graf 3. 6. Vývoj náklad� v letech 2008 

Zdroj: vlastní zpracování ú
  
 V p�íloze 6 je spole�n�
meziro�ního r�stu celkových výnos
u výnos�. Tak se bude vyvíjet i
p�esahuje tempo r�st� náklad�
v absolutním (421 tis. K�) i relativním m
nerostou tak rychle, aby p�evýšili hodnotu celkových výnos
období zisková.  V roce 2011 dosáhla zatím nejvyšší hodnoty 
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roce 2009 k navýšení o 1 038 tisíc K� a v roce 2010 o 1
st byl zachycen v roce 2011 o hodnotu 4 217 tisíc K

Jde o d�sledek ur�itého p�ekonání finan�ní krize 
, tedy opa�ná situace roku 2009. Ostatní výnosy plní dle celkového 

�asového pojetí dochází k jejich nár�stu, a ne k poklesu. Což je vš
li podnik výrobu, zvyšuje nejen výnosy, ale ve v

také náklady. Další podobnost s výnosy tvo�í skute�nost, že nejvýznamn�jší složku zastupují 
 výkonové spot�eby (u výnos� – výkony). Ty se dostaly na své minimum 

dchozímu roku 2009 došlo k navýšení o pouhých 748 tisíc K
e o 24,12 %. Rok 2009 p�inesl meziro�ní zvýšení o 59,60 % a 2011 o 78,98 % 

letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

�n� s podklady pro horizontální analýzu možné také vid
stu celkových výnos� a náklad�. Tempo r�stu náklad� je vyšší než tempo r

. Tak se bude vyvíjet i �istý zisk spole�nosti. Rok 2010, u níž tempo r
 náklad�, znamenal pro spole�nost nejv�tší nár�st výsledku hospoda

i relativním m��ítku (37,96 %). Celkové náklady spole
�evýšili hodnotu celkových výnos�. Spole�nost je po celé sledované 

roce 2011 dosáhla zatím nejvyšší hodnoty �istého zisku, 1
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roce 2010 o 1 433 tisíc 
217 tisíc K� absolutn�, 

ní krize a na to navazující 
Ostatní výnosy plní dle celkového 

poklesu. Což je však 
nejen výnosy, ale ve v�tšin� p�ípad�

nost, že nejvýznamn�jší složku zastupují 
výkony). Ty se dostaly na své minimum 

navýšení o pouhých 748 tisíc K�, 
ní zvýšení o 59,60 % a 2011 o 78,98 % 

nosti DLOBIS s. r. o.

podklady pro horizontální analýzu možné také vid�t tabulku 
 je vyšší než tempo r�stu 

nosti. Rok 2010, u níž tempo r�stu výnos�
st výsledku hospoda�ení 

Celkové náklady spole�nosti p�esto 
nost je po celé sledované 

istého zisku, 1 497 tis. K�. 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
Jako 100 % -tní základna

zvolena nejpodstatn�jší složka výnos
 V grafu 3. 7. je možno shlédnout, že podíl ostatních výnos
výkon� tvo�í složka ostatních provozních výnos
v letech 2009 – 2011. Dalším podílem p
v roce 2010 ve výši 0,02 %. Výkony tudíž
základny, nebo� ostatní výnosy tvo
podílové �ásti. 

Graf 3. 7. Struktura výnos� v

Zdroj: vlastní zpracování ú

Struktura náklad� ve sledovaných letech 2008 až 2011 je o n
struktura výnos�. Na zvolené základn
spot�eba, která se ve sledovaném období pohybuje p
úrove� byla zachycena v roce 2009 v
roli zde zastávají osobní náklady, jejichž nejnižší podíl byl zaznamenán v
5,69 % a nejvyšší v minulém roce 2011 ve výši podílu 13,31 %. 
nákladech projevila op�t finan�
jednoho, což je d�vod její minimální úrovn
da� z p�íjm� za b�žnou �innost, která svým podílem také nesmí být 
výše jejího podílu za sledované období
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
tní základna pro sestavení vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty
jší složka výnos�, kterou tvo�í výkony. 

je možno shlédnout, že podíl ostatních výnos� na zvolené základn
í složka ostatních provozních výnos� se svými podíly 0,33 %, 1,67

2011. Dalším podílem p�isp�ly tržby z prodeje DM a materiálu, ale to pouze 
Výkony tudíž dostaly oprávn�n� za úkol plnit úlohu 100 %

 ostatní výnosy tvo�í ve struktu�e oproti této základn� pouze zanedbatelné 

� v letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

 ve sledovaných letech 2008 až 2011 je o n�co rozmanit
zvolené základn� se nejv�tším procentním podílem podílí výkonová 

eba, která se ve sledovaném období pohybuje p�ibližn� od 55 % do 69 %.
roce 2009 v d�sledku krize a zvýšení cen dodávek.

roli zde zastávají osobní náklady, jejichž nejnižší podíl byl zaznamenán v
minulém roce 2011 ve výši podílu 13,31 %. V roce 2009 se

finan�ní krize a spole�nost snížila po�et zam�stnanc
vod její minimální úrovn�. Jako t�etí d�ležitá složka náklad

�innost, která svým podílem také nesmí být opomenuta. Rozmezí 
za sledované období je od 3,5 % do 7 %. 
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 se svými podíly 0,33 %, 1,67 % a 0,38 % 

prodeje DM a materiálu, ale to pouze 
 za úkol plnit úlohu 100 %-tní 

� pouze zanedbatelné 

nosti DLOBIS s. r. o.

�co rozmanit�jší než 
tším procentním podílem podílí výkonová 

 od 55 % do 69 %. Nejvyšší 
sledku krize a zvýšení cen dodávek. Druhou hlavní 

roli zde zastávají osobní náklady, jejichž nejnižší podíl byl zaznamenán v roce 2009 ve výši 
roce 2009 se na osobních 

� �stnanc� ze dvou na 
ležitá složka náklad� je uvedena 

opomenuta. Rozmezí 
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Graf 3. 8. Struktura náklad�

Zdroj: vlastní zpracování ú

3. 4. Analýza pom�rových ukazatel

Vybrané ukazatele zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity jsou v
nástroje, pomocí nichž bude provedena analýza finan
Jedná se tedy o analýzu pomocí p
záv�rky dané spole�nosti v letech 2008 

3. 4. 1. Analýza ukazatel� zadluženosti
�

Tab. 3. 1. Ukazatelé zadluženosti v
Ukazatel 

Ukazatel celkové zadluženosti
N krátkodobá zadluženost
N dlouhodobá zadluženost

Podíl vlastního kapitálu na aktivech
Ukazatel zadluženosti vlastního 
kapitálu 
Stupe� krytí stálých aktiv 
Majetkový koeficient 
Úrokové krytí 
Úrokové zatížení 

 Zdroj: vlastní zpracování na základ
�

Již první rok, rok 2008, poukazuje na nejvyšší v
dobu sledovaného období u ukazatele celkové zadluženosti dosáhnuto. Finan
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8. Struktura náklad� v letech 2008 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování ú�etní záv�rky spole�nosti DLOBIS s. r. o.

rových ukazatel�

zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity jsou v
nástroje, pomocí nichž bude provedena analýza finan�ní situace spole�nosti DLOBIS s. r. o. 

omocí pom�rových ukazatel� �erpajících údaje op
letech 2008 – 2011. Veškeré podklady jsou uvedeny v

� zadluženosti

1. Ukazatelé zadluženosti v letech 2008 – 2011 
Vzorec Rok 

2008 2009 2010
Ukazatel celkové zadluženosti (2.4) 60,61 % 49,06 % 22,57 %

krátkodobá zadluženost 60,61 % 49,06 % 17,58 %
dlouhodobá zadluženost 0 % 0 % 4,99 %

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (2.5) 39,39 % 50,94 % 77,43 %
Ukazatel zadluženosti vlastního (2.6) 153,86 % 96,33 % 29,14 %

(2.7) 38,34 70,41 17,26
(2.8) 2,54 1,96 1,29
(2.9) 0 0 
(2.10) 0 0 

vlastní zpracování na základ� podklad�

Již první rok, rok 2008, poukazuje na nejvyšší v��itelské riziko, jehož bylo za celou 
dobu sledovaného období u ukazatele celkové zadluženosti dosáhnuto. Finan
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nosti DLOBIS s. r. o.

zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity jsou v této kapitole 
�nosti DLOBIS s. r. o. 

erpajících údaje op�t z ú�etní 
ady jsou uvedeny v p�íloze 8. 

2010 2011 
22,57 % 25,17 % 
17,58 % 22,75 % 
4,99 % 2,42 % 

77,43 % 74,83 % 
29,14 % 33,64 % 

17,26 17,97 
1,29 1,34 

0 49,95 
0 0,02 

itelské riziko, jehož bylo za celou 
dobu sledovaného období u ukazatele celkové zadluženosti dosáhnuto. Finan�ní stabilita 
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podniku roste a riziko v��itel� klesá, nebo� v �ase dochází k poklesu tohoto ukazatele. To je 
správné, p�esto není dosaženo v této situaci optima. Optimum je napln�no pouze v roce 2009, 
nebo� hodnoty ukazatele celkové zadluženosti se mají doporu�en� pohybovat kolem 50 %, 
což rok 2009 se svou hodnotou 49,06 %, pop�ípad� také rok 2008 s 60,61 %, spl�uje.  
Z tabulky 3. 1. také vyplývá, že jde o krátkodobou záležitost, dlouhodobý cizí kapitál je tady 
v minimální pozici. 
 Podíl vlastního kapitálu na aktivech napl�uje �asový trend a b�hem let navyšuje svou 
procentuální hodnotu. Finan�ní samostatnost spole�nosti roste, nejvyšší finan�ní nezávislosti 
je dosaženo v roce 2010 s hodnotou 77,43 %. Z tabulky 3. 1. je možné vy�íst, že 
k profinancování aktiv spole�nosti jsou využity p�evážn� vlastní zdroje p�ed cizími. Optimum 
p�edstavuje op�t rok 2009, kdy k financování aktiv je z poloviny využit vlastní kapitál  
a z druhé cizí zdroje. 
 Zadluženost vlastního kapitálu dosáhla nejlepších hodnot v roce 2009, nebo� b�žné 
hodnoty stabilních spole�ností rotují v rozmezí 80 – 120 %. Rok 2009 je z tohoto hlediska pro 
spole�nost nejp�ízniv�jší a na 1,- K� vlastního kapitálu p�ipadá 0,96,- K� kapitálu cizího. 
Naopak v letech 2010 a 2011 se pohybovaly výsledné hodnoty minimáln� pod dvojnásobek 
hodnot doporu�ených. V roce 2010 p�ipadalo na 1,- K� vlastního kapitálu pouze 0,29,- K�
kapitálu cizího. V roce 2008 byla naopak pom�rn� p�evýšena horní hranice 120 % na  
153,86 %. 
 Prost�ednictvím stupn� krytí stálých aktiv lze vid�t, z jakých zdroj� jsou tyto stálá 
aktiva po�izována, kryta. Pro spole�nost je nejlepší dosáhnout hodnoty rovné jedné (pop�.  
100 %). Tento p�íslib z�stal nenapln�n, optimální hodnota jedné pro vyrovnanou majetkovo-
finan�ní strukturu byla p�ekro�ena po celou dobu a spole�nost se potýká s konzervativním 
zp�sobem financování, tedy s p�ekapitalizovanou rozvahou. Stru�n� �e�eno, spole�nost 
dlouhodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek, ale také p�evážnou �ást ob�žných aktiv  
a tím porušuje zlaté pravidlo financování. 
 Pom�r mezi vlastním a cizím kapitálem má být stabilní. Spole�nosti se toto pravidlo  
u majetkového koeficientu nepoda�ilo dodržet a hodnoty v pr�b�hu let zaznamenaly mírný, 
ale p�eci jen postupný pokles. 
  Ukazatel úrokového krytí a zatížení jsou úzce spjaté. Z tabulky 3. 1. lze pracovat 
pouze s interpretací výsledk� za rok 2011, p�edchozí roky mají nulové hodnoty. V p�ípad�
úrokového krytí byly nákladové úroky spole�nosti ve výši 37 tis. K� p�evýšeny ziskem 
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p�ibližn� 50 krát. V p�ípad� úrokového zatížení v roce 2011 nákladové úroky od�erpaly 
z provozního zisku �ást ve výši 2 %.  

3. 4. 2. Analýza ukazatel� rentability 

Tab. 3. 2. Ukazatelé rentability v letech 2008 – 2011 
Ukazatel Vzorec Rok 

2008 2009 2010 2011 
Rentabilita aktiv (2.11) 40,88 % 29,01 % 36,89 % 28,68 % 
Rentabilita dlouhodobých zdroj� (2.12) 103,78 % 56,95 % 44,76 % 37,12 % 
Rentabilita vlastního kapitálu (2.13) 82,01 % 45,54 % 38,59 % 31,81 % 
Rentabilita tržeb (2.14) 25,25 % 20,61 % 21,58 % 15,10 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základ� podklad�

Z vypo�tených hodnot za roky 2008 – 2011 je viditelný pokles i nár�st rentability 
aktiv, což není zrovna nejp�ízniv�jší vývoj pro spole�nost, jíž ekonomika pro tento ukazatel 
diktuje pouze trend r�stu v �ase. Nejvyšší hodnoty dosahuje rok 2008 se svými 40,88 %. 
Naopak nejnižší výsledné hodnoty p�inesl rok 2011 s poklesem na 28,68 %, což zp�sobil 
pom�rov� vyšší nár�st aktiv (o 50,07 %) oproti provoznímu zisku (o 16,67 %) a také prvotní 
vstup nákladových úrok� do spole�nosti. 
 Výnosnost dlouhodobých zdroj� zaznamenala sv�j nejv�tší boom v roce 2008 ve výši 
103,78 %.  V následujícím roce 2009 p�ichází naopak nejv�tší zlomový pokles, kdy se 
spole�nost z hodnot roku 2008 propadla na polovinu. Toto zp�sobil stejn� jako u p�edchozího 
ukazatele pom�rov� nestejný nár�st vlastního kapitálu (o 83,63 %) a provozního zisku  
(o 0,78 %). Zlepšení situace nep�inesly ani další roky, i v jejich p�ípad� dochází k poklesu 
výsledných hodnot zp�sobených zmi�ovaným nepom�rem v r�stu. 
 Stejná situace, jaká zde již byla vykreslena, z�stává také u výnosnosti vlastního 
kapitálu spole�nosti. Po celou dobu sledovaného období v letech 2008 – 2011 si zachovává 
klesající tendenci a vlastní kapitál b�hem t�chto let p�ináší �ím dál tím menší zúro�ení  
a zhodnocení pro samotné vlastníky spole�nosti. D�vodem je op�t vždy vyšší nár�st složky 
vlastního kapitálu a proti tomu stojící pom�rov� nižší nár�st �istého zisku. Obecn� také platí, 
že p�i srovnání výnosnosti aktiv a vlastního kapitálu má být rentabilita aktiv nižší než 
rentabilita vlastních zdroj�. Dle tabulky 3. 2. je možné vid�t, že toto obecné pravidlo je 
zachováno po celé sledované období, i když n�kdy jen s minimálním rozdílem. 
 Efektivnost hospoda�ení spole�nosti, o níž vypovídá rentabilita tržeb, byla pro firmu 
nejlepší v prvním roce podnikání. Tehdy na 1,-K� tržeb p�ipadlo 25,25 % zisku spole�nosti, 
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p�i p�evedení na koruny, z 1,- K� tržeb spole�nost získala 0,2525,- K� �istého zisku. Nejhorší 
dosažený efekt se projevil v roce 2011, kdy rentabilita tržeb poklesla na výslednou hodnotu 
15,10 % a z 1,-K� tržeb spole�nost získala pouhých 0,1510 K�,- �istého zisku. Nep�íznivá 
situace byla zap�í�in�na vysokým nár�stem tržeb  
(o 4 217 tis. K�) a v pom�ru o to patrn� nižším nár�stem �istého zisku spole�nosti (o 251 tis. 
K�). Nižší nár�st �istého zisku je dán vyšším tempem r�stu náklad� oproti tempu výnos�. 
Možno ke zhlédnutí v p�íloze 6 a na str. 39. 
  
3. 4. 3. Analýza ukazatel� aktivity 

Tab. 3. 3. Ukazatelé aktivity v letech 2008 – 2011 
Ukazatel Vzorec Rok 

2008 2009 2010 2011 
Obrátka celkových aktiv                 (krát) (2.18) 1,23 1,13 1,38 1,58 
Doba obratu aktiv                            (dny) (2.19) 293 320 260 229 
Doba obratu pohledávek                 (dny) (2.20) 195 182 156 162 

N krátkodobých pohledávek 195 182 156 162 
N dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 

Doba obratu závazk�                       (dny) (2.21) 178 157 46 52 
N krátkodobých závazk� 178 157 46 52 
N dlouhodobých závazk� 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování na základ� podklad�

Jak již bylo odprezentováno v teoretické �ásti, hodnota obrátky celkových aktiv by 
m�la být minimáln� na úrovni jedné. Veškeré roky analyzovaného období tuto minimální 
hranici p�evyšují a navíc spole�n� s viditelným r�stem t�chto hodnot v �ase zna�í pro 
spole�nost p�íznivý vývoj. K menšímu poklesu došlo pouze v roce 2009, jež p�edstavuje 
období nejhoršího využití majetku, zp�sobeného meziro�n� nejnižším p�ír�stkem tržeb. 
Tehdy se majetek „obrátil“ v podniku pouze 1,13 krát. 
 Doba obratu aktiv je p�evrácenou hodnotou obrátky, tudíž je pro spole�nost optimální 
její opa�ný vývoj. Tak se také stalo, jak je viditelné v tabulce 3. 3. Hodnoty v �ase klesají  
a postupn� snižují po�et dní, jichž je pot�eba pro p�em�nu majetku na peníze. Výjimkou 
z�stává op�t rok 2009, kdy se pot�ebný po�et dní oproti roku 2008 zvýšil o 27 dní. Nejlepší 
�asový interval pro p�em�nu byl v roce 2011 s dosaženými 229 dny. 
 Optimální doba splatnosti pohledávek známá v obchodní sfé�e �iní 30 dní. V p�edm�tu 
podnikání sledované spole�nosti, ve strojírenství, hranice doby splatnosti pohledávek byly 
nastaveny následovn�: rok 2008 – 90 dní, 2009 – 107 dní, rok 2010 – 101 dní, rok 2011 – 98 
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dní41. P�i nahlédnutí do tabulky 3. 3. je možné setkat se s velkými obtížemi p�i dodržování 
této nastavené hranice. Spole�nost DLOBIS s. r. o. p�esahuje ve sledovaných letech n�kdy až 
dvojnásobn� tyto mantinely, a tudíž mohou firmu dovést až na okraj propasti finan�ních 
potíží. Je t�eba upozornit, že je o krátkodobé �asové hledisko s krátkodobými pohledávkami.  
 U hodnot obratu závazk� op�t pracujeme pouze s krátkodobým �asovým hlediskem, 
nebo� firma nedisponuje žádnými dlouhodobými závazky. Spole�nost chce naopak u tohoto 
ukazatele dosáhnout co nejvyšších hodnot. Z tabulky 3. 3. je však k vid�ní opa�ný vývoj, tedy 
klesající po�et dní splatnosti závazk�. Nejnižší hodnota je v roce 2010, kdy firma musela 
uhradit své závazky za 46 dní. Oproti p�edchozímu roku 2009 došlo ke zkrácení doby 
splatnosti závazk� o necelé 4 m�síce, tedy dodavatelé za�ali požadovat d�ív�jší splacení 
konkrétn� o 111 dní.  
 Pravidlo solventnosti, jež vyžaduje, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba 
obratu závazk�, není zachováno ani v jediném analyzovaném roce a pro spole�nost DLOBIS 
s. r. o. se tak stává ukazatelem možných potíží se zachováním zmi�ované solventnosti. 

3. 4. 4. Analýza ukazatel� likvidity  

Tab. 3. 4. Ukazatelé likvidity v letech 2008 – 2011
Ukazatel Vzorec Rok 

2008 2009 2010 2011 
Celková likvidita (2.22) 1,63 2,02 5,42 4,21 
Pohotová likvidita (2.23) 1,62 2,01 5,39 4,18 
Okamžitá likvidita (2.24) 0,52 0,85 1,98 1,08 
�istý pracovní kapitál (2.25) 1 083 2 013 3 334 4 701 
�PK v % ob�žných aktiv (2.27) 38,76 % 50,58 % 81,54 % 76,23 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základ� podklad�
�

Doporu�eného rozmezí výsledných hodnot celkové likvidity 1,5 – 2,5 je spole�ností 
dosaženo v prvních dvou letech podnikání. V roce 2008 p�ipadlo na 1,- K� krátkodobých 
závazk� 1,63,- K� ob�žného majetku a v roce 2009 2,02,- K� ob�žného majetku. Roky 2010 a 
2011 naopak výrazn� p�evyšují nastavenou hranici. Nejvyšší p�ekro�ení je zaznamenáno 
v roce 2010, což m�že vypovídat o vázanosti v�tšího množství pen�žních prost�edk�
v ob�žném majetku než je skute�n� zapot�ebí, a na 1,- K� krátkodobých závazk� p�ipadá 
5,42,- K� ob�žných aktiv. 
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 Hranice doporu�ených hodnot u pohotové likvidity je nastaveno v rozmezí 1 – 1,5. 
V tomto p�ípad� se v každém sledovaném roce pohybuje spole�nost nad touto hranicí. 
V prvním roce podnikání je to jen mírné p�ekro�ení na hodnotu1,62. Následující t�i roky ale 
p�ináší zvyšování pat�i�n� mnohem výrazn�jší. Nejvyšší hodnoty a tudíž nejhorší situaci 
p�ináší op�t rok 2010, kdy na 1,- K� krátkodobých závazk� p�ipadá 5,39,- K� pen�žních 
prost�edk� a krátkodobého finan�ního majetku. Zásoby jsou zde již vylou�eny. D�vodem tak 
propastného rozdílu v porovnání s doporu�eným rozmezím hodnot je podstatné snížení 
krátkodobých závazk� o 61,62 % v d�sledku snížení doby jejich splatnosti. Jediným kladným 
bodem se stává fakt, že p�i porovnání výsledk� pohotové a celkové likvidity zjiš�ujeme, že 
podnik nemá p�emíru nadbyte�ných zásob. 
 Situace spole�nosti DLOBIS s. r. o. nep�ináší zlepšení ani u ukazatele okamžité 
likvidity. Je z�ejmé, že doporu�ené optimální hodnoty 0,2 není op�t dosaženou za celou dobu 
sledovaného období. Znova pouze první rok podnikání, rok 2008, je možné v tomto sm�ru 
považovat za nejúsp�šn�jší, nebo� nejmén� p�evyšuje hodnotu 0,2 a na 1,- K� krátkodobých 
závazk� p�ipadalo 0,52,- K� pen�žních prost�edk�. Pro enormní p�ekro�ení není žádnou 
výjimkou rok 2010, jež v sob� nese jako jediný rok ve sledovaném období let 2008 -2011 
pokles krátkodobého finan�ního majetku ve výši 10,81 %. Ten zap�í�inila snížená doba pro 
úhradu krátkodobých závazk�, již zmi�ovaná výše, spojená s následnou úhradou t�chto 
závazk�. 
 Na �istý pracovní kapitál je v tomto p�ípad� nahlíženo z pozice aktiv a tak hlavní roli 
s cizím krátkodobým kapitálem zastupují ob�žná aktiva. Aby byla firma likvidní, musí 
dosahovat hodnot vyšších než nula. P�i pohledu na �PK v tabulce 3. 4. je z�ejmé, že 
spole�nost se ztráty likvidity nemusí obávat a nehrozí ji ani vznik nekrytého dluhu. Co se tý�e 
�PK v % ob�žných aktiv, hodnoty se mají pohybovat od 30 % do 50 %.  Tomuto zadanému 
rozmezí se nejvíce p�ibližují roky 2008 a 2009. Následující roky pak p�evyšují horní mez  
50 % až o 32 %. 

3. 5. Shrnutí analýzy spole�nosti DLOBIS s. r. o. 
  

U spole�nosti DLOBIS s. r. o. byla v p�edcházejících �ástech provedena vertikální  
a horizontální analýza a také analýza pom�rových ukazatel�. V této �ásti 3. 5. je proto 
provedeno krátké shrnutí, jež vyplývá z dosažených výsledk� t�chto analýz.
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 Z hlediska �asového vývoje p�i náhledu na aktiva a pasiva dochází k jejich r�stu po 
celé sledované období 2008 – 2011 (Graf 3. 1. a 3. 2.). R�st celkových aktiv zajiš�ují 
v p�evažující mí�e aktiva ob�žná, jež tvo�í dominantn� krátkodobé pohledávky a pak také 
krátkodobý finan�ní majetek, dlouhodobý majetek u r�stu celkového hodnoty aktiv hraje 
minimální roli (Graf 3. 3.). To samé je možné �íci o složce zásob v �ásti majetku ob�žného. 
P�i pohledu na pasiva (Graf 3. 4.) se lze také setkat s p�evažující složkou, a to s vlastním 
kapitálem. Tudíž dochází v letech 2010 a 2011 k neefektivnímu využívání cizích zdroj�.  
A rovn�ž není dodrženo zlaté pravidlo financování 50 : 50, což potvrzuje ukazatel celkové 
zadluženosti a podílu vlastního kapitálu na aktivech (Tab. 3. 1.). Celková majetkovo-finan�ní 
struktura spole�nosti DLOBIS s. r. o. se nachází ve stavu tzv. p�ekapitalizování a ve spojitosti 
s tímto z hlediska podniku dochází k tzv. konzervativnímu zp�sobu financování, což je také 
potvrzeno dalšími ukazateli pom�rové analýzy. Spole�ností nejsou, až na výjimku 
bankovního úv�ru v roce 2010 a 2011, v�bec využity jiné dlouhodobé cizí zdroje financování.  

I p�es finan�ní krizi si spole�nost zachovala r�stový trend u tržeb (Graf 3. 5.), jež tvo�í 
pouze výkony spole�nosti. S t�mito výkony sou�asn� kopírují r�stový postup v �ase také 
náklady v podob� výkonové spot�eby (Graf 3. 6.). P�estože tržby rostou, rentabilita vybraných 
složek aktiv a pasiv (Tab. 3. 2.) z�stává nep�íznivá a dochází u nich k poklesu z d�vodu pouze 
nepatrného nár�stu provozního �i �istého zisku. To je dáno dopadem vyššího tempa r�stu 
náklad� v porovnání s tempem r�stu výnos� (P�íloha 6, str. 39).  

U ukazatel� aktivity (Tab. 3. 3.) se nejv�tším problémem stala doba splatnosti 
krátkodobých pohledávek, jež se p�evýšila vysoko nad stanovené hranice obchodní sféry. 
Také u závazk� došlo ke zp�ísn�ní podmínek a v roce 2010 bylo zaznamenáno p�ísné snížení 
doby jejich splatnosti. U ukazatel� likvidity (Tab. 3. 4.) spole�nost vykazuje až velmi 
vysokou, nadm�rnou likviditu, což souvisí práv� s již zmi�ovanou dobou splatnosti 
pohledávek a závazk�, ale také s minimální existencí cizích dlouhodobých zdroj�.  

Finan�ní krize se projevila tém�� v každém podniku a spole�nost DLOBIS s. r. o. není 
výjimkou. Negativní dopady zaznamenaly p�evážn� léta 2009 a 2010. V roce 2009 došlo ke 
snížení po�tu zam�stnanc� ze dvou na jednoho za ú�elem úspory formou snížení osobních 
náklad� (Graf 3.8.). Naopak se spole�nost nevyhnula podstatnému navýšení náklad� v podob�
výkonové spot�eby, protože dodavatelé byli nuceni v d�sledku krize zvednout cenu dodávek.  
Rok 2009 také zaznamenal meziro�n� nejmenší nár�st tržeb v podob� výkon� a nejnižší 
meziro�ní r�st výsledku hospoda�ení (P�íloha 6). V roce 2010 se krize promítá p�edevším 
v rozvahových položkách, u nichž m�žeme sledovat nejnižší meziro�ní p�ír�stky (P�íloha 4). 
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3. 6. Krize spole�nosti DLOBIS s. r. o.  

Pojem krize je možno chápat z r�zných hledisek. Práv� jedno takové hledisko bylo 
nastín�no o pár �ádk� výše. V tomto p�ípad� se jednalo o finan�ní krizi, jež se dotkla 
celosv�tové ekonomiky a byla tedy globálního charakteru. 

 Obecn� slovo krize p�vodn� pochází z �e�tiny a jeho sou�asný význam je chápán jako 
nep�íznivý obrat ve vývoji, obtížná svízelná situace, t�žká rozhodující chvíle, tíse� nebo 
zmatek. V našem sv�t� se lze setkat s r�znorodými výrazy, s nimiž je pojem krize spojován, 
jako nap�íklad životní krize, duchovní krize, krize v manželství �i partnerství, a samoz�ejm�
také nesmí být vynechána spojení, jako jsou ekonomická �i finan�ní krize nebo také krize ve 
spole�nosti, podniku. 

V této �ásti kapitoly p�jde práv� o poslední zmi�ovanou krizi, tedy krizi ve zvolené 
spole�nosti DLOBIS s. r. o. Stejn� jako existuje nespo�et slovních propojení s pojmem krize, 
existuje také nespo�et pohled�, jimž lze na krizi pohlížet a jimiž lze krizi hodnotit. Co pro 
jeden podnik m�že vyhlížet jako krize, pro druhý m�že být výzvou a naopak.  

U spole�nosti DLOBIS s. r. o. budou slovem krize ozna�eny problémy, jež vyplynuly 
z výsledk� a vyhodnocení finan�ní analýzy a jež je pot�eba odstranit. Odstran�ním t�chto 
krizových faktor� firma nalezne finan�ní rovnováhu a zlepšení stavu svého finan�ního zdraví, 
jež je pro posouzení podniku v sou�asném prost�edí ekonomiky d�ležité, a p�edejde tak 
možné „krizi“, jež by mohla v d�sledku neodstran�ní t�chto problém� nastat. 

 „Krize“ ve spole�nosti DLOBIS s. r. o. je rozložena do n�kolika oblastí, jež mohou 
výrazn� ovlivnit chod firmy do budoucna a vést tedy ke zmi�ované „krizové situaci“. 
Spole�nost se potýká s p�ekapitalizovanou majetkovo-finan�ní strukturou a p�íliš 
konzervativním zp�sobem financování. Dochází k neefektivnímu využívání dlouhodobých 
zdroj� spole�nosti a porušení zlatého pravidla financování. U spole�nosti se nachází absence 
dlouhodobého majetku, což s p�edešlým více než jen úzce souvisí. Ukazatele likvidity 
vykazují nadlimitní výsledné hodnoty, a tudíž vedou k problému s vysokou likviditou. 
�ervený vyk�i�ník s ozna�ením „pozor“ by m�la nést v neposlední �ad� také doba splatnosti 
krátkodobých pohledávek, jež se dle ukazatel� aktivity pohybuje v pr�m�ru až kolem 173 dní 
a jež v sob� váže velké množství pen�žních prost�edk� a nemenších možností, jak takovéto 
peníze dále využít. Spole�nost DLOBIS s. r o. se potýká s problémem druhotné platební 
neschopnosti. 
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4. Možnosti investi�ního �ešení 
  
 V této �tvrté kapitole diplomové práce jsou nastín�na možná �ešení, jež posuzovanou 
spole�nost mohou vyvést z nep�íznivé situace a posunout ji tak na lepší pozice v žeb�í�ku 
hodnocení z hlediska jejího finan�ního zdraví a optimáln� nastavené rovnováhy majetkovo-
finan�ní struktury. 
 Pokud bude pohled zam��en na výše nastín�né problémy, jež firmu svádí na stezku 
krizové situace, je možné pochopit, že se sice jedná o problémy díl�í, ale vzájemn� se 
prolínající a spolu související. Ani u navržených �ešení tomu nebude jinak. A stejn� jako 
jeden problém m�že p�inést stup�ovit� rostoucí po�et problém� dalších, tak také jedno �ešení 
m�že vést k prosp�chu, který se odrazí na nejednom „krizovém“ faktoru problém�. 
 Protože posledními známými údaji jsou data spole�nosti k 31. 12. 2011, bude s nimi 
nadále pracováno jako s aktuálními a budou navržena prost�ednictvím jejich hodnot �ešení pro 
sou�asný rok 2012. Podklady pro po�ty jsou obsaženy v p�íloze 9. 

4. 1. �ešení vysoké likvidity 

Prvotním krizovým problémem, jímž se bude práce zabývat podrobn�ji, je nadlimitní 
výsledná hodnota ukazatel� likvidity. Tato vysoká míra se p�itom váže na všechny ukazatele 
likvidity, tedy týká se likvidity celkové, pohotové a okamžité. P�íliš vysoké ukazatele 
likvidity poukazují na rovn�ž vysoké hodnoty ob�žných aktiv, resp. jejich n�kterých složek - 
zásob, pohledávek nebo krátkodobého finan�ního majetku. Ty p�inášejí malé efekty. P�íliš 
vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem, jeho sníženou 
rentabilitou a konzervativním zp�sobem financování. Ze strany v��itel� je logicky 
vyžadována likvidita co nejvyšší, ale ze strany spole�nosti znamenají její vysoké hodnoty 
neefektivní neboli neproduktivní vázání finan�ních prost�edk� v p�ebytku ob�žného majetku. 
To vede k narušení provozního procesu spole�nosti. Vyšší likvidita sice snižuje nebezpe�í 
platební neschopnosti, ale zárove� také snižuje výkonnost a s tím i výnosnost firmy. 
 Jelikož výpo�ty ukazatel� likvidity pracují s položkami ob�žného majetku a cizím 
krátkodobým kapitálem, cesta ke snížení vede op�t p�es tyto uvedené složky. Konkrétn� dle 
rozvahy spole�nosti p�es zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finan�ní majetek  
a krátkodobé závazky. 
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Pokud je pohled p�iblížen na konkrétní strukturu ob�žných aktiv spole�nosti, je  
k vid�ní, že dominantní roli pro cestu ke snížení likvidity budou zastávat krátkodobé 
pohledávky a krátkodobý finan�ní majetek. Spole�nost si nese v tomto bod� pozitivum ve 
zjišt�ní, že neváže pen�žní prost�edky v nadbyte�ném množství zásob. 

Jestliže tedy z�stává nezm�n�n stav krátkodobých závazk�, musí dojít ke snížení 
krátkodobých pohledávek nebo krátkodobého finan�ního majetku. �i naopak, jestliže z�stává 
nezm�n�n stav ob�žného majetku, musí dojít v tomto p�ípad� nikoliv ke snížení, ale ke 
zvýšení krátkodobých závazk�. Toto je však nepravd�podobné, nebo� �ešení p�es zvýšení 
závazk� v sob� nese zakomponovanou pot�ebu prodloužení doby splatnosti závazk� a ochotu 
dodavatel� pose�kat s placením. Pro spole�nost není v tomto p�ípad� vhodné po�ítat s danou 
možností, ale rad�ji z�stat p�i tom, že stav krátkodobých závazk� se udrží na stabilní hladin�. 
A protože �ešení p�es cestu zm�n ve výši krátkodobých pohledávek se týká problému, jenž 
bude rozebírán v druhé �ásti této kapitoly pod názvem druhotné platební neschopnosti, je 
v této �ásti �ešení vysoké likvidity zam��eno p�es snížení krátkodobých finan�ních 
prost�edk�. 

V rámci snižování KFM nem�že dojít pouze k p�esunu prost�edk� z jedné složky 
ob�žného majetku do složky druhé, nebo� tak problém s vysokou likviditou z�stane beze 
zm�ny. Tudíž jediná možnost investování takto vázaných prost�edk� se nabízí ve form�
investice do stálých aktiv. V tabulce 4. 1. je vyhodnocena situace, v níž zásoby, krátkodobé 
pohledávky a závazky z�staly ve své výši pro rok 2012 nezm�n�ny a v níž by byla 
investována celková hodnota KFM, 1 582 tis. K�. P�i porovnání p�vodních hodnot  
a možných hodnot budoucích je jasn� prokazatelné, že vysoká likvidita z�stává nep�ekonána. 
Došlo pouze k jejímu snížení, což neodpovídá ani maximálním hranicím doporu�ného 
rozmezí. Jen okamžitá likvidita klesá na nulovou hodnotu a op�t nesprávn�, optimum �iní 
výše 0,2 a její blízké okolí. P�íznivý vliv byl zaznamenán pouze v ur�itém vyrovnání 
propastného rozdílu mezi výší ob�žného a stálého majetku a ve výrazném zlepšení hodnoty 
stupn� krytí stálých aktiv ze 17,97 na 2,67. 

U této varianty není také p�edpokladatelné, že by spole�nost investovala veškeré 
hotovostní pen�žní prost�edky a zbavila se tak možnosti okamžité úhrady a jisté „rezervní 
zásoby“ pen�z. To by spole�nosti nezbyly žádné peníze na úhradu závazk�. Také p�edpoklad, 
že z�stanou nezm�n�ny ostatní hodnoty položek, s nimiž je pracováno, m�že být lehce 
vyvratitelný, nebo� ekonomické prost�edí se neustále m�ní a dle provedených analýz je jasné, 
že zatím tém�� vždy docházelo v �ase k r�stu u t�chto jednotlivých položek (Graf 3. 1.  
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a 3. 2.). Je ale z�ejmé, že pokud dojde k vy�ešení problému se splatností pohledávek, 
spole�nost prost�ednictvím tohoto výrazn� navýší hodnotu KFM a m�že ji investovat, aniž by 
došlo k ohrožení schopnosti podniku splácet v�as a �ádn�. Navíc to tedy zna�í, že aby došlo  
k požadovanému vy�ešení problém� s nadm�rnou likviditou, je nutností zkombinovat 
investici KFM ješt� s jinými p�ítomnými prvky, a to s krátkodobými pohledávky. 

Tab. 4. 1. Ukazatelé likvidity po �erpání celkového KFM 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2011  
(p�vodní hodnoty)

2012  
(nové hodnoty)

Celková likvidita (2.22) 4,21 3,13 
Pohotová likvidita (2.23) 4,18 3,11 
Okamžitá likvidita (2.24) 1,08 0 
�istý pracovní kapitál (2.25) 4 701 3 119 
�PK v % ob�žných aktiv (2.27) 76,23 % 68,03 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle podklad� v p�íloze 9 

4. 2. �ešení problému s druhotnou platební neschopností 
  

Druhotná platební neschopnost p�edstavuje pro spole�nost situaci, v níž vystupuje jako 
dlužník a v níž jako takový není schopen dostát svým závazk�m vinou neuhrazených 
pohledávek od svých obchodních partner� a odb�ratel�. Stru�n� �e�eno vinou jejich 
insolvence. Druhotná platební neschopnost je p�itom velmi nebezpe�ná, nebo� se v d�sledku 
vzájemného propojení firem p�enáší z jednoho subjektu na další, a tím ohrožuje podnikatelské 
prost�edí jako celek. „Je proto velmi d�ležité, aby si každá firma uv�domila, že úmyslným 
odsouváním plateb nezhoršuje finan�ní situaci jen svým dodavatel�m, ale zárove� i sama 
sob�.“42

 Dle Hospodá�ské komory �R se s pozdními platbami potýká až 75 % tuzemských 
podnik�. Faktury jsou hrazeny n�kolik týdn� �i m�síc� po datu své splatnosti, což je možné 
p�íkladn� vid�t také u posuzované spole�nosti prost�ednictvím ukazatel� aktivity (Graf 3. 3.). 
Odb�ratelé žádají o další a další posunutí doby splatnosti, spole�nost se v d�sledku neúhrady 
svých pohledávek potýká s nedostatkem hotovosti a sama pak rovn�ž žádá o posunutí doby 
splatnosti závazk� u svých odb�ratel�. Tím se roztá�í koloto�, který v kone�ném d�sledku 
kon�í tak, že tato druhotná platební neschopnost se obrací i proti t�m firmám, které svolily 
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s pose�káním zaplacení pohledávek. Nakonec byli sami nuceni žádat o posun doby splatnosti 
závazk�. Lze tedy soudit, že tento stav nejenže ohrožuje zdravé fungování spole�nosti, ale 
m�že ji dovést až k samotnému krachu. 

Jak již bylo �e�eno, problém s druhotnou platební schopností zasáhl krom� jiných, také 
spole�nost DLOBIS s. r. o. a je nutné najít rozumné východisko pro jeho �ešení. „Jediným 
receptem v této složité situaci je maximální odpov�dnost a dodržování doby splatnosti faktur 
firmami.“43 S tímto výrokem lze jen souhlasit, je nutné vyvinout maximální úsilí pro nastolení 
zodpov�dného chování v celé podnikatelské sfé�e. Vedle toho však podnik jako jednotlivec 
m�že podchytit jisté kroky, jež by pomohly v obran� p�ed vznikem problému s druhotnou 
platební neschopností nebo jež by zmírnily negativní dopady na minimum. Spole�nost musí 
efektivn� p�edcházet vzniku nedobytných pohledávek. P�i získávání nových odb�ratel� je ze 
strany spole�nosti DLOBIS s. r. o. nutné vyvinout v�tší úsilí, než tomu bylo doposud. To 
znamená vybírat si takové odb�ratele, u nichž je ur�itý reálný p�edpoklad, že zaplatí. 
Základem se pak stává smlouva mezi t�mito obchodními partnery, která umož�uje p�ípadné 
budoucí spory a problémy tohoto charakteru �ešit efektivn� pomocí zvolených nástroj� (nap�. 
nastavením penále a pokut za pozdní úhradu). Další vhodnou prevencí se stává smluvn�
za�len�ná podmínka, jež zavazuje odb�ratele k prokázání finan�ního zdraví a jejího 
zp�ístupn�ní t�etím osobám s možností pravidelné aktualizace. Tady však již záleží na 
schopnosti spole�nosti DLOBIS s. r. o. vyjednávat o takovýchto podmínkách a na ochot�
odb�ratele podmínky p�ijmout. Také záleží na finan�ní situaci posuzované firmy, nebo� ne 
vždy je v takové pozici, že si m�že „vybírat“. P�esto tyto zde uvedené základní prvky 
spole�nost DLOBIS s. r. o. m�že využít do budoucna a pro p�íšt� p�ijít s v�tší d�sledností ve 
výb�ru nového odb�ratele.  

V sou�asném stavu spole�nosti DLOBIS s. r. o. je však pot�eba vy�ešit již stávající 
nedobytné pohledávky. Preventivní opat�ení zde selhala a práv� nyní nastává vhodná 
p�íležitost, aby naše spole�nost realisticky zvážila, jak �ešit nastolený problém a do jaké míry 
se dále nechat ohrožovat neplati�i. A� už jsou jejich d�vody jakékoliv. Je pot�eba, aby 
spole�nost �ast�ji prov��ovala dlužníky v insolven�ním rejst�íku44 a aby si striktn� hlídala 
dobu splatnosti. Jako prvotn� možné �ešení nedobytných pohledávek se nabízí motiva�ní �i 
upomínkové dopisy, následn� dopisy p�edžalobní povahy. Spole�nost DLOBIS s . r. o. m�že 
vyjít odb�ratel�m vst�íc a poukázat na vzájemn� dobré dosavadní vztahy mezi nimi. 
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Motiva�ním dopisem p�átelsky upozorní své odb�ratele na vypršení doby splatnosti jejich 
závazk� a na skute�nost, že až doposud spole�nost dlužníkovi vycházela vst�íc. Namíst� je 
také upozorn�ní, že pokud mají být vzájemné p�átelské vztahy zachovány, musí dojít k ur�ité 
náprav� ze strany dlužníka a k jeho pochopení, že spole�nost DLOBIS s. r. o. dostává do 
nep�íjemné situace. P�ipomenutím dává spole�nost dlužníkovi impuls, že o pohledávce ví  
a hodlá ji �ešit. Už tím posuzovaná spole�nost m�že výrazn� pomoci a významnou m�rou 
p�isp�t k eliminaci problém� s neplati�i. Jako druhá varianta, jež je p�ík�ejšího a mén�
p�átelského rázu, jsou upomínkové dopisy. Spole�nost m�že p�istoupit nap�íklad na systém – 
t�i upomínky a dost. Jde o to, že první dv� upomínky p�edstavují upozorn�ní o vypršení doby 
splatnosti a obsahují vý�et faktur, jež mají být zaplaceny. Pop�ípad� také vy�íslení poplatk�  
a penále za nedodržení splatnosti, ale to jen v p�ípad�, že jsou sou�ástí uzav�ených smluvních 
podmínek. T�etí upomínka již m�že obsahovat výhružku v podob� podání žaloby na dlužníka 
pro jeho porušení �ádného a v�asného placení závazk�.  

Spole�nost DLOBIS s. r. o. je zástupcem skupiny malého a st�edního podnikání  
a p�sobí jako rodinný podnik s ur�itým konzervativním p�ístupem nejen ve financování, ale  
i ve vystupování. Lze tudíž v��it, že je pro ni vy�ešení nedobytnosti pohledávek v podob�
motiva�ních nebo upomínkových dopis� nejlepší volbou. A až poté, co tato šance p�inese 
nulové výsledky, je možné zahájit další cestu k p�ekonání této obtížné p�ekážky. Nebo�
pro nalezení optimálního �ešení, jak zcela nezni�it uzav�ené obchodní vztahy, ale p�eci jen 
vydobýt své peníze, je zapot�ebí mít jisté schopnosti, dobré informa�ní podv�domí o daném 
problému a schopnost orientovat se v možnostech jeho vy�ešení. 

V rozvaze spole�nosti DLOBIS s. r. o. za rok 2011 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty 
krátkodobých pohledávek za celé sledované období let 2008 – 2011 ve výši 4 552 tis. K�. 
V následující tabulce 4. 2. je ukázáno, jak m�že vypadat situace u spole�nosti DLOBIS  
s. r. o., pokud se ji poda�í snížit stav krátkodobých pohledávek o 25 %, 35 % a 50 % a takto 
získané prost�edky investovat do stálých aktiv. Snížení o více než 50 % je dle mého názoru 
nereálné, nebo� dle podklad� lze vid�t, že stav pohledávek neklesl za sledované období pod 
1 800 tis. K�. Op�t práce bere za sv�j p�edpoklad, že nedošlo ke zm�n� ostatních položek. 

�ástka 1 138 tis. K� odpovídá velikosti 25 % z celkové hodnoty pohledávek, �ástka 
1 593,2 tis. K� 35 % a �ástka 2 276 tis. K� pak 50 %-t�m.  Tyto �ástky po reinvestování do 
položek stálých aktiv, stejn� jako tomu bylo p�i �erpání celé výše KFM v p�edchozí �ásti, 
vyrovnají rozdíl mezi výši ob�žného a stálého majetku.  Ve své podstat� se jedná o �ešení p�es 
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investici KFM do majetku, ale tento KFM spole�nost nebude mít k dispozici, dokud nevy�eší 
vysoký stav pohledávek a jejich nedodržování splatnosti.  

U ukazatel� likvidity dle tabulky 4. 2. lze vid�t zlepšení situace, nejlepší pak p�i 
snížení pohledávek o 50 %. Ale i zde spole�nost naráží na úskalí, nebo� okamžitá likvidita 
žádné zlepšení nezaznamenala. Navíc, jak již bylo �e�eno, není reálné pomýšlet na snížení 
hodnoty pohledávek o takovéto vysoké procento. Tabulka 4. 3. vyobrazuje pouze jeden 
ukazatel, a to dobu obratu pohledávek, u ostatních ukazatel� totiž hodnoty z�stávají totožné 
s p�edchozími výsledky v tabulce 3. 3. Optimem se vyzna�uje varianta, v níž došlo ke snížení 
hodnoty celkových pohledávek o 35 % a ke snížení doby splatnosti o 57 dní na p�ijateln�jších, 
a ve sfé�e strojírenského pr�myslu pro toto období obvyklých, 105 dní.  
�

Tab. 4. 2. Ukazatelé likvidity po snížení krátkodobých pohledávek 

Ukazatel Vzorec 
Rok 
2011 

(p�vodní 
hodnoty)

2012 (nové 
hodnoty p�í 

snížení  
o 25 %)

2012 (nové 
hodnoty p�í 

snížení 
 o 35 %)

2012 (nové 
hodnoty p�i 

snížení 
 o 50 %)

Celková likvidita (2.22) 4,21 3,43 3,12 2,65 
Pohotová likvidita (2.23) 4,18 3,41 3,10 2,63 
Okamžitá likvidita (2.24) 1,08 1,08 1,08 1,08 
�istý pracovní kapitál (2.25) 4 701 3 563 3 107,8 2 425 
�PK v % ob�žných aktiv (2.27) 76,23 % 70,85 % 67,95 % 62,32 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle podklad� v p�íloze 9 

Tab. 4. 3. Ukazatelé aktivity p�i snížení krátkodobých pohledávek 

Ukazatel Vzorec 

Rok 
2011 

(p�vodní 
hodnoty)

2012 
(nové 

hodnoty 
p�í snížení 

o 25 %)

2012 
(nové 

hodnoty 
p�í snížení 

o 35 %)

2012 
(nové 

hodnoty 
p�i snížení 

o 50 %)
Doba obratu pohledávek           (dny) (2.20) 162 121 105 81 

N krátkodobých pohledávek 162 121 105 81 
Zdroj: vlastní zpracování dle podklad� v p�íloze 9 

V záv�ru si spole�nost DLOBIS s. r. o. musí p�iznat, že snižování doby splatnosti je 
náro�ný proces, zvláš� pro p�edcházejících krizových letech, kdy se celkov� posunuly lh�ty 
pro splatnost závazk�. Také je možné, že snížení pohledávek má p�íznivý efekt na ukazatele 
doby obratu pohledávek, ale malý p�ínos pro problém s vysokou likviditou. 
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4. 3. �ešení p�ekapitalizované majetkovo-finan�ní struktury 
  
 P�ekapitalizovaná majetkovo-finan�ní struktura spole�nosti DLOBIS s. r. o. se odráží 
nejen v jejím konzervativním p�ístupu financování, ale je potvrzena také neefektivním 
využíváním vlastního kapitálu spole�nosti. Respektive také dlouhodobých zdroj�. Spole�nost 
DLOBIS s. r o. disponuje vlastním kapitálem v takové výši, že až na výjimku prvního roku 
podnikání p�esahuje výši cizích zdroj�. Vlastní kapitál p�itom hraje významnou roli a svou 
velikostí ovliv�uje p�edevším ukazatele finan�ní stability podniku a ukazatele rentability. 
Dlouhodobé zdroje spole�nosti zahrnují vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje. Z ú�etní 
záv�rky spole�nosti je z�ejmé, že v tomto p�ípad� dlouhodobý kapitál a kapitál vlastní je 
možné považovat za identický pojem a také tak s ním dále nakládat. Spole�nost totiž využívá 
dlouhodobých cizích zdroj� pouze v roce 2010 a 2011 v podob� bankovního úv�ru, jež je 
oproti výši vlastního kapitálu zanedbatelný.  
 D�sledky konzervativního p�ístupu se tedy promítli do minimální existence 
dlouhodobých cizích zdroj�. Je samoz�ejmostí, že spole�nost a její vlastníci, jež rozhodují  
o výb�ru zdroj� krytí, nebudou schopni ze dne na den zm�nit sv�j postoj ke zp�sobu 
financování. Nelze tedy p�ejít okamžit� z konzervativního p�ístupu na alespo� vyrovnaný  
a spole�nost DLOBIS s. r. o. si pravd�podobn� ponechá i p�es nevyrovnanou rozvahu 
p�evažující �ást prost�edk� ve vlastním kapitálu. I p�es nemožnost okamžité zm�ny v postoji 
vlastník� je vhodné doporu�it využití �ásti vlastních prost�edk� k investici do stálých aktiv. 
Investice do ob�žného majetku je znemožn�na d�sledkem vysoké likvidity. K dopln�ní 
�ástky, o níž byly sníženy vlastní prost�edky spole�nosti, je možné využít p�edpokladu, že 
spole�nost dosáhne kladného výsledku hospoda�ení. Navíc je p�edpokladatelné, že tento 
výsledek hospoda�ení bude vyšší než v roce 2011, jelikož rok 2011 pro spole�nost DLOBIS  
s. r. o. znamenal první rok pro nápravu škod, jež byly zp�sobeny sv�tovou finan�ní krizí.  
A tak má rok 2012 nab�hnuto ješt� k slibn�jším výsledk�m, samoz�ejm� s vynaložením 
vlastní iniciativy a úsilí spole�nosti. Spole�nost musí zvážit také možnost efektivn�jšího 
využívání dlouhodobých cizích zdroj� v podob� dlouhodobého bankovního úv�ru. Ten m�že 
spole�nost využít k dalšímu navýšení hodnoty investice do dlouhodobého majetku  
a zbývající �ástí p�isp�t k dorovnání bilan�ní rovnice rozvahy po navýšení celkové hodnoty 
aktiv. Tímto efektivním využitím vlastního a také dlouhodobého cizího kapitálu dosáhne 
spole�nost DLOBIS s. r. o. efektu, jež se promítne do lepších výsledných hodnot u ukazatel�
zadluženosti. Pozitivní stránku p�inese také pro ukazatele rentability a aktivity, pokud bude 
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pracováno s logickým úmyslem spole�nosti dosáhnout vyšších tržeb, tedy jejich r�stu v �ase 
jako tomu bylo doposud. Investice do stálých aktiv vyrovná její rozdíl s hodnotou ob�žného 
majetku. Také rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a kapitálu cizího bude v ur�itém m��ítku 
smazán. Spole�nost DLOBIS s. r. o. naplní poslání, jež v sob� skrývá zlaté pravidlo 
financování, nebo se mu alespo� z�ásti p�iblíží v podob� financování dlouhodobého majetku 
dlouhodobými zdroji a ob�žného majetku prost�edky krátkodobými. Na záv�r je však pot�eba 
ješt� dodat, že spole�nost DLOBIS s. r. o. stane na další k�ižovatce v rozhodování, nebo�
pokud se rozhodne investovat stálá aktiva také bankovním úv�rem, musí vybrat takový úv�r, 
jež pro ni bude nejmén� zat�žující a s možností minimalizace kone�ného p�eplacení. To 
v sob� zahrnuje pot�ebu dalších podrobn�jších propo�t�, jež však již nejsou pro svou 
rozsáhlost sou�ástí diplomové práce. 

4. 4. Shrnutí a optimální �ešení spole�nosti DLOBIS s. r. o.  

 Spole�nost DLOBIS s. r. o. nezap�e skute�nost, že se potýká s nejedním problémem. 
V sou�asném ekonomickém klimatu to snad ani jinak nejde. Jako jiní i ona má problémy, jež 
p�evažují zdravý stav a mohou vést ke krizi podniku, ne-li p�ímo k jejímu krachu. V rámci 
�tvrté kapitoly byly podrobn�ji p�iblíženy t�i základní krizové situace hodnocené spole�nosti 
a jejich možná investi�ní �ešení. Bylo p�i tom vycházeno z mnoha p�edpoklad�. Finan�ní 
experti ale také pracují s odhady budoucího možného sm�ru, jímž se ekonomika vydá, jak 
bude vypadat a jak ovlivní jednotlivé podniky. To je tenký led ekonomiky a podnikání – 
nejistota. Každá spole�nost však musí mít stanový sv�j cíl a vizi, v níž se má �lov�k setkat s 
kombinací pozitivního p�ístupu a zdravého selského rozumu. 
 Na povrch spole�nosti DLOBIS s. r. o. vyplývá vzájemná provázanost jednotlivých 
díl�ích problém�. Vysoká likvidita souvisí s p�ekapitalizovanou rozvahou a hlubokým 
rozdílem mezi hodnotou stálých aktiv a ob�žného majetku. Na to vzáp�tí ihned navazuje 
konzervativní p�ístup ve financování, kdy spole�ností není efektivn� využíván jak vlastní 
kapitál, tak také cizí kapitál dlouhodobý. Spole�nost se dle svého p�ístupu drží dál od 
možnosti bankovního úv�ru a rad�ji navyšuje na stran� pasiv položky vlastních zdroj�. 
Problém s druhotnou platební neschopností p�ináší spole�nosti svázanost velkého množství 
pen�žních prost�edk�, jež m�žou být investovány do dlouhodobého majetku. Tedy další 
d�sledek pro sou�asný stav p�ekapitalizované rozvahy.  
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 Cesta pro �ešení p�itom nebyla nenalezena jednoduše. Spole�nost pot�ebuje znát 
dokonale své pot�eby a všechny v úvahu p�ipadající možnosti. Dle mého názoru se optimální 
�ešení, které nabídne východisko pro vysokou likviditu, zlepšení ostatních ukazatel�  
a celkov� p�ízniv�jší vývoj finan�ního zdraví, nachází v dob�e navržené kombinaci.  
V kombinaci založené na využití stávajícího KFM, pen�žních prost�edk� z vy�ešeného 
problému s druhotnou platební neschopností prost�ednictvím motiva�ních dopis� a na využití 
vlastního a cizího dlouhodobého kapitálu. Veškeré tyto zdroje mají jeden cíl – investici do 
stálých aktiv. To navíc koresponduje s úmyslem spole�nosti DLOBIS s. r. o. zvýšit stav 
dlouhodobého majetku a sou�asn� tak navýšit hodnotu celkových aktiv, respektive pasiv.  
       Na následujícím p�íkladu, kdy se spole�nosti poda�ilo snížit stav krátkodobých 
pohledávek o 35 % a ze stávajícího krátkodobého finan�ního majetku bylo od�erpáno 582 tis. 
K�, si lze ukázat, že už jen samotná kombinace investování prost�edk� z vy�ešených 
pohledávek spolu s prost�edky z KFM, je dobrým �ešením. Výsledné hodnoty ukazatel�
likvidity klesly oproti p�vodním tém�� o polovinu. To je velmi slibný za�átek. Celková 
likvidita se nezadržiteln� blíží k optimálním doporu�eným hranicím. Pohotová likvidita je na 
tom ve zlepšení z hlediska doporu�ených hodnot h��e, což spole�nost m�že �ešit 
investováním ur�ité další �ásti KFM do zvýšení hodnoty zásob. Op�t bylo pracováno s tím, že 
krátkodobé závazky se nem�ní. 

Tab. 4. 5. Ukazatelé likvidity po �erpání KFM a snížení krátkodobých pohledávek 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2011  
(p�vodní hodnoty)

2012  
(nové hodnoty) 

Celková likvidita (2.22) 4,21 2,72 
Pohotová likvidita (2.23) 4,18 2,70 
Okamžitá likvidita (2.24) 1,08 0,68 
�istý pracovní kapitál (2.25) 4 701 2 525,8 
�PK v % ob�žných aktiv (2.27) 76,23 % 63,27 % 

 Zdroj: vlastní zpracování na základ� podklad� v p�íloze 9 

 Pokud spole�nost k této kombinaci investování KFM a pen�žních prost�edk�
z vy�ešené vysoké zásoby pohledávek p�idá navíc ješt� efektivn�jší využití vlastního a cizího 
dlouhodobého kapitálu, p�ínos bude možné zaznamenat dále také u ukazatel� rentability a 
aktivity. Dojde k celkovému zlepšení finan�ního zdraví spole�nosti, k ur�itému vyrovnání 
p�ekapitalizované rozvahy. Spole�nost DLOBIS s. r. o. pak bude jen blízko p�ed cílem 
v podob� vyrovnané rozvahy a také vyrovnaného zp�sobu financování. 
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5. Záv�r 
Cílem diplomové práce bylo navržení a následné vyhodnocení možných variant �ešení 

pro ty oblasti ve spole�nosti DLOBIS s. r. o., které napl�ují prvky charakterizující nastávající 
krizi podniku. Problémové oblasti vyplynuly z vyhodnocení provedené analýzy ú�etní 
záv�rky dané spole�nosti za sledované období 2008 – 2011, a to prost�ednictvím analýzy 
absolutních ukazatel� a pomocí analýzy pom�rových ukazatel�. 

Diplomovou práci je možno rozd�lit na teoretickou a praktickou �ást. Teoretická �ást 
je definovatelná, jako rozbor ú�etní záv�rky na její jednotlivé výkazy a jako rozbor metod 
finan�ní analýzy. Metoda vertikální a horizontální analýzy, jako zástupce metody absolutních 
ukazatel�, spole�n� s ukazateli zadluženosti, rentability, aktivity a likvidity, jako 
zástupce metody pom�rové analýzy, byly p�itom v práci zvoleny za primární nástroje pro 
vyhodnocení celkové finan�ní situace spole�nosti. Jejich uplatn�ní p�i zpracování analýzy 
ú�etní záv�rky a p�i posuzování jednotlivých navržených �ešení p�edstavuje �ást praktickou. 

Na základ� výsledk� horizontální a vertikální analýzy lze uvést následující. Ve 
spole�nosti z hlediska �asového vývoje dochází po celou dobu k požadovanému r�stu na 
stran� aktiv a pasiv (Graf 3. 1. a 3. 2., str. 35, 36). R�stový trend kopírují také výnosy  
a náklady (Graf 3. 5. a 3. 6., str. 38, 39), jejichž podstatu tvo�í výkony jako tržby a výkonová 
spot�eba zastupuje náklady. Posuzovaná spole�nost se potýká s p�ekapitalizovanou 
majetkovo-finan�ní strukturou. Ob�žný majetek p�evyšuje mnohozna�n� stálá aktiva, u pasiv 
jsou cizí zdroje p�evýšeny vlastním kapitálem (Graf 3. 3. a 3. 4., str. 37, 38). Výsledky 
analýzy absolutních ukazatel� jsou potvrzeny také výsledky jednotlivých ukazatel� pom�rové 
analýzy. Posuzovaná spole�nost propaguje konzervativní p�ístup ve financování a neefektivn�
využívá vlastní kapitál, ale také cizí kapitál dlouhodobý (Tab. 3. 1., str. 41). Tím je porušeno 
zlaté pravidlo financování 50:50. Je možno konstatovat, že spole�nost DLOBIS s. r. o. je 
v kone�ném d�sledku ohrožena t�emi oblastmi, které p�edstavují pro podnik hrozbu v podob�
krize, a to vysokou likviditou (Tab. 3. 4., str. 45), druhotnou platební neschopností  
a p�ekapitalizováním ve spole�nosti. Podrobn�jší shrnutí analýzy situace spole�nosti je 
uvedeno na stran� 46 a 47. 

Pro všechny t�i problémy jsou navržena možná �ešení ve �tvrté kapitole. Investice do 
stálých aktiv se p�itom jeví jako �ešení nejlepší, nebo� investice do aktiv ob�žných 
v d�sledku vysokých hodnot ukazatel� likvidity není možná. Nyní záleží na rozhodnutí, 
jakými zdroji danou investici financovat, pokrýt. Dle mého názoru se optimální �ešení nachází 
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ve využití �ásti stávající zásoby krátkodobého finan�ního majetku a pen�žních prost�edk�
získaných vy�ešením problému s druhotnou platební neschopností. Tím lze získat východisko 
pro vysokou likviditu, ale i celkov� p�ízniv�jší vývoj finan�ního zdraví analyzované 
spole�nosti. Na uvedeném p�íklad�, na stran� 57 (Tab. 4. 5.), je možné vid�t potvrzení mého 
doporu�ení pro tuto navrhovanou variantu �ešení, jako varianty nejlepší. Na stránkách 
p�edcházejících (�ást 4. 1. a 4. 2.) jsou k dispozici oproti tomu mén� p�íznivé situace, k nimž 
by došlo, jestliže by firma zvolila investování do dlouhodobého majetku pouze p�es KFM 
nebo pouze p�es prost�edky z vy�ešených pohledávek. Pokud spole�nost navíc k této 
optimální kombinaci investování KFM a pen�žních prost�edk� �áste�n� vy�ešených 
pohledávek p�idá ješt� efektivn�jší využití vlastního a cizího dlouhodobého kapitálu (nap�. 
v podob� dlouhodobého bankovního úv�ru), p�ínos bude zaznamenán také u ukazatel�
rentability a aktivity. Zlepšení u ukazatel� rentability a aktivity bude dosaženo také tehdy, 
pokud se spole�nost zam��í na zvyšování �istého zisku. Ten byl ve sledovaném období 
navyšován nepom�rn� k ostatním položkám a tím zajistil nižší hodnoty práv� u zmi�ovaných 
ukazatel� pom�rové analýzy. Navýšení �istého zisku je možno dosáhnout, pokud se 
hodnocená spole�nost zam��í na snižování tempa r�stu náklad�, které dosud ve sledovaném 
období p�evyšovalo tempo r�stu výnos� (P�íloha 6). Tímto spole�nost docílí zlepšení své 
komplexní „životaschopnosti a kondice“. Investicí do stálých aktiv a zlepšení efektivnosti 
využití zdroj� krytí navíc spole�nosti p�inesou vyrovnan�jší majetkovo-finan�ní strukturu a 
zmírní konzervativnost ve financování. To je dle mého názoru velmi slibný za�átek. 

Spole�nost DLOBIS s. r. o. je na základ� d�íve uvedeného možno charakterizovat jako 
rodinný podnik, s �ímž je spjatý v ur�ité mí�e práv� také její konzervativní zp�sob 
financování. Na základ� skute�nosti, že i p�es vyšší tempo r�stu náklad� oproti tempu r�stu 
výnos�, spole�nost DLOBIS s. r. o. vždy dosáhla zisku (P�íloha 6) a také na základ� toho, že 
p�ekonala rok 2010, ve kterém bylo dosáhnuto nejvyšších hodnot ukazatel� likvidity (Tab.  
3. 4.), není dle mého názoru bezprost�edn� ohrožena možností krachu. P�im��en� p�ekonala 
také celosv�tovou finan�ní krizi (nap�. snížením osobních náklad�, nulovou investicí do DM, 
atd.), jež se ve spole�nosti DLOBIS s. r. o. odrazila p�edevším v letech 2009 a 2010 (str. 46). 
Na základ� d�íve uvedeného mohu rovn�ž konstatovat, že u spole�nosti by nedošlo ke krachu 
ani tehdy, pokud by ješt� jeden rok své problémy p�ehlížela. Navíc spole�nost DLOBIS  
s. r. o. má v úmyslu se dále rozvíjet ve svém potenciálu a cílech, což potvrzuje skute�nou 
reálnou úvahou o investici do stálých aktiv. Záv�ry diplomové práce tedy budou prakticky 
využity a budou pro spole�nost p�ínosem.  
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Seznam zkratek 
%   procento 
apod.  a podobn�
CK  cizí kapitál 
�NB  �eská národní banka 
�PK  �istý pracovní kapitál 
DI�   da�ové identifika�ní �íslo 
DM  dlouhodobý majetek 
EAR  nerozd�lený zisk 
EAT  zisk po zdan�ní 
EBIT  zisk p�ed úroky a zdan�ním  
EBT  zisk p�ed zdan�ním 
I�O  identifika�ní da�ové �íslo 
K�  koruna �eská 
k. s.   komanditní spole�nost 
mil.  milion 
mld.  miliarda 
nap�.  nap�íklad 
OA  ob�žná aktiva 
OM  ob�žný majetek 
ROA  rentabilita aktiv 
ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
ROS  rentabilita tržeb 
RÚ�O  ro�ní úhrn �istého obratu 
Sb.  sbírka 
s. r. o.   spole�nost s ru�ením omezeným 
tis.  Tisíc 
tj.  to je 
tzv.  tak zvaný 
ÚJ  ú�etní jednotka 
USA  Spojené státy americké 
ÚZ  ú�etní záv�rka 
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VH  výsledek hospoda�ení 
VK  vlastní kapitál 
v. o. s.   ve�ejná obchodní spole�nost 
VZZ  výkaz zisku a ztráty 
ZoÚ  zákon o ú�etnictví 
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