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1. Úvod 

Bakalářská práce je věnována bližšímu představení problematiky finanční analýzy 

ve společnostech, ve kterých je považována za významnou složku při rozhodování 

ve finančním řízení. Nejprve se zaměříme na zdroje, ze kterých plynou informace pro finanční 

analýzu. Charakterizujeme si jednotlivé účetní výkazy, které využijeme pro následnou 

praktickou část. Budeme se věnovat pouze souhrnným složkám a informacím, které z nich 

plynou a které potřebujeme k celkovému zpracování analýzy.  

V následující kapitole jsou popsány ukazatele finanční analýzy. V této části bakalářské 

práce budeme věnovat pozornost metodám a postupům jejího zpracování, ukazatelům 

a jejich vypovídacím schopnostem. Vrcholový ukazatel podrobíme detailnímu rozboru 

pro přesnější zobrazení vlivů a celkové situace. 

 Vrchol celé bakalářské práce je zachycen ve čtvrtém bodě, jehož podstata spočívá 

v aplikování údajů vyplývajících z účetní závěrky společnosti Tatra, a. s. Celá kapitola 

se bude vyznačovat reálnými výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejichž výsledky 

následně vyhodnotím. 

Cílem práce mimo teoretického vyjasnění finanční analýzy je zhodnotit finanční 

zdraví společnosti Tatra, a. s. Na základě zjištěných údajů navrhnout vhodná řešení 

pro zlepšení finančního zdraví společnosti. 
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2. Význam účetních ukazatelů pro finanční analýzu 

Smyslem účetních ukazatelů je poskytnout svým uživatelům potřebné informace 

o jednotlivých operacích a procesech probíhajících v podniku, které mají dopad na jeho 

hospodaření. Účetní výkazy lze tedy charakterizovat jako zdroj informací o stavu 

a hospodaření podniku, jejichž smyslem je poskytnout bližší pohled na daný subjekt širokému 

okruhu uživatelů. Účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejňovat 

na konci účetního období účetní závěrku, která by měla obsahovat rozvahu, výkaz zisku 

a ztrát a přílohu, která je zapotřebí do úplnosti účetních závěrky, jejíž úloha má doplňující 

charakter. Údaje z finančních výkazů využívají nejenom interní uživatelé čili zaměstnanci 

a vlastníci podniku, ale rovněž tak poskytují pohled do situace v podniku externím 

uživatelům, mezi které zařazujeme dodavatelé, odběratelé, státní orgány, věřitelé, konkurenty 

ad.  

Účetní výkazy jsou nezbytnou nutností pro zpracování finanční analýzy, proto budeme 

věnovat zvýšenou pozornost jen těm, které využijeme v následujících částech. 

2.1    Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který je v jiných literaturách označován taky 

jako bilance. Tento název vystihuje skutečnou podstatu samotné rozvahy, která spočívá 

v bilanční rovnici, jež říká, že aktiva se musejí rovnat pasivům. Z toho vyplývá, že rozvaha 

je dvojí pohled na stav podniku vyjádřen v peněžních jednotkách. První se zaměřuje 

na konkrétní položky jejího věcného složení, na tzv. majetkovou strukturu podniku, která 

je odborně nazývána aktivy. Natož druhý pohled vystihuje rozvahu z hlediska zdrojů krytí 

aktiv k určitému dni, což je část rozvahy známá pod termínem pasiva.  

2.1.1 Aktiva 

Aktivy je umožněn detailní pohled na majetkovou strukturu podniku, která uživatelům 

poskytuje informace, do jakých složek firma investovala kapitál získaný jak vlastní 

svépomoci, či využitím možností cizích zdrojů. Aktiva, jak už bylo výše zmíněno, jsou 

majetkovou části samotného podniku, které lze chápat jako soubor hmotných a nehmotných 

složek, jejichž účelem je vytvářet, případně produkovat zboží či služby přinášející 

ekonomický užitek a zároveň je spolehlivě ocenitelný penězi. Na trhu existuje spousta druhů 

firem, které si na základě své podnikatelské činnosti začleňují aktiva v různých formách 
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a v různém množství. Pro podnik je důležité udržet si pouze tolik aktivních složek, 

které nezbytně potřebuje pro uskutečnění své podnikatelské činnosti, a zároveň tolik aktivních 

složek, které umožní získat ekonomický užitek v takové míře,  aby se předčila hodnota všech 

spotřebovaných aktiv. 

Základním hlediskem třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. „Z tohoto pohledu se aktiva člení na stálá aktiva 

(dlouhodobá, fixní) zahrnující majetkové složky, které slouží k činnosti podniku dlouhodobě 

a postupně se opotřebovávají; oběžná aktiva (krátkodobá) představují ty části majetku, které 

se spotřebovávají obvykle najednou, popřípadě proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje 

jeden rok.“ 1 

Z výše zmíněné citace lze jednoduše vyredukovat, že délka užití aktiv v podniku 

představuje stanovisko, podle kterého jsou samotné aktiva dělena na majetek stálý a oběžný. 

Následně se aktiva člení taky podle stupně jejich likvidnosti, která vyjadřuje schopnost 

majetku přeměnit se na hotové peníze.  

Aktiva jsou složena ze čtyř skupin složek, kterými jsou: 

• pohledávky za upsaný základní kapitál, 

• dlouhodobý majetek, 

• oběžná aktiva nebo-li krátkodobá aktiva, 

• ostatní aktiva. 

 

2.1.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál 

„Tato položka obsahuje pohledávky za upisovateli, společníky a členy družstva 

plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie. Podává 

tudíž informaci o tom, jaká část upsaného základního kapitálu nebyla k datu sestavení účetní 

závěrky splacena.“2 

2.1.1.2 Dlouhodobý majetek  

Dlouhodobý majetek mnohdy bývá označován jako stálá aktiva podniku, která slouží 

k dlouhodobému užívání, z čehož vyplývá, že spotřeba neprobíhá jednorázově. Stálé aktiva 

                                                           
1 DLUHOHOŠOVÁ, 2010, str. 52  
2 BUCHTOVÁ, 2003, str. 17 
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se opotřebovávají postupně, což se v účetnictví projevuje prostřednictvím odpisů. Hodnota 

majetku je přiměřeným způsobem prolévána do nákladů podniku na základě předem 

stanoveného odpisového plánu. Odpisování se nevztahuje k majetku, který nevykazuje znaky 

fyzického a morálního opotřebení, např. pozemky, umělecká díla, cenné sbírky ad. Takový 

majetek naopak svoji hodnotu získává časem. Pozemky nesnižují a ani nezvyšují svoji cenu 

užíváním nebo časem. Odpisování se netýká ani dlouhodobého finančního majetku. 

Dlouhodobý majetek ve své podstatě splňuje v podniku určitou provozně-technickou 

funkci minimálně po dobu 1 roku, což vysvětluje nejhorší likvidnost ze všech užívaných 

aktiv. Smyslem této skupiny aktiv je tvorba dalšího ekonomického užitku. Dlouhodobý 

majetek se dělí na následující tři podskupiny: 

• dlouhodobý nehmotný majetek, 

• dlouhodobý hmotný majetek, 

• dlouhodobý finanční majetek. 

2.1.1.3 Oběžný majetek 

Charakteristickým znakem tohoto druhu aktiv je postupná přeměna jednotlivých 

složek v provozním cyklu během krátkého časového intervalu, tj. do 1 roku. To znamená, 

že krátkodobý majetek v podobě zásob a peněžních prostředků, resp. pohledávek je určen 

převážně k okamžité spotřebě či spotřebě po jeho krátkodobém evidování. Podnik je nucen 

udržovat výši oběžného majetku na dostačující úrovni, která zabezpečí plynulé zásobování 

výroby, ale zároveň k němu nebudou zbytečně vázané finanční prostředky, které lze využit 

efektivnějším způsobem. 

Krátkodobá aktiva, jak je oběžný majetek mnohdy nazýván, se vyznačuje vyšší 

likvidností než předchozí skupina dlouhodobého majetku. Tato skutečnost vyplývá z doby 

držení oběžných aktiv do 1 roku a z principu provozního cyklu. Zahrnujeme mezi ně položky 

setříděné podle jejich úrovně likvidnosti od nejméně likvidní po nejvíce: 

• zásoby, 

• pohledávky,  

• krátkodobý finanční majetek. 
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Zásoby vstupuji do výrobního procesu v různých formách, přičemž se následně 

transformuji do tzv. meziproduktů nebo do finálních statků. Mají podobu materiálu, výrobků, 

zboží, polotovarů a nedokončené výroby. 

„Pohledávky představují částku dosud neuhrazených faktur či jiných platebních 

dokumentů, které podnik vystavil svým odběratelům nebo jiným subjektům.“3 Podnik může 

nabýt pohledu vystavením dokladu jiné osobě za poskytnutí služby či v souvislosti s prodejem 

zboží, vkladem nebo koupí pohledávky od jiného subjektu.  

Krátkodobý finanční majetek zachycuje finanční operace týkající se peněžních 

prostředků v pokladnách, na bankovních účtech, ve formě cenin nebo taky v krátkodobých 

papírech.  

2.1.1.4 Ostatní aktiva 

Poslední část aktiv je věnována položkám časového rozlišení. Je nutné, aby účetní 

jednotka respektovala princip věcné a časové souvislosti s daným účetním obdobím. 

S ohledem na tuto skutečnost existují následující tři druhy účtů: 

• náklady příštích období 

• komplexní náklady příštích období; 

• příjmy příštích období. 

2.1.2 Pasiva 

V mnoha literaturách jsou pasiva označována taky jako kapitálová struktura podniku. 

Doc. ing. Dagmara Bařinová, Ph.D. a ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. ve své publikaci 

upozorňují na to, že pasiva by se měla označovat spíše jako finanční struktura firmy, která 

je složena nejenom z dlouhodobých položek pasiv, ale stejně tak z krátkodobých zdrojů krytí. 

Jejich smyslem je informovat o druhu, době trvání užívaného kapitálu a stabilitě podniku. 

Tato část rozvahy se vyznačuje tím, že jejím prostřednictvím má společnost přehled, jakým 

způsobem jsou finančně krytá již nabytá aktiva. Pochází-li kapitál od samotného vlastníka 

či vlastníků společnosti, považujeme ho za vlastní zdroje, které mají samostatnou část 

v rozvaze. Firmám je umožněno využívat i kapitál získaný od vnějších subjektů, tzv. věřitelů. 

Na základě toho podnik může disponovat s cizím kapitálem. „Kapitál jako zdroj financování 

podniku nebo také pasivum podle účetní terminologie se vymezuje jako existující závazek, 

                                                           
3 LANDA, 2008, str. 31 
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jehož plnění i v budoucnu vyvolá snížení aktiv podniku, je s dostatečnou spolehlivostí známá 

doba splatnosti dluhu, jeho věřitel i jeho výše vyjádřená v penězích.“4  

Je nezbytně nutné, aby podnik hospodařil pouze s takovým množstvím kapitálu, který 

potřebuje pro uskutečňování své podnikatelské činnosti. Management by se měl zajímat 

a sledovat poměr mezi vlastními a cizími zdroji. K tomuto účelu slouží ukazatelé finanční 

stability (viz. bod 3.2.2.3.4 Ukazatele finanční stability).  

2.1.2.1 Vlastní zdroje 

Již z názvu lze chápat, že vlastními zdroji se myslí prostředky, které byly do firmy 

vložené buď jeho vlastníky, nebo investory. Zde rovněž patří i prostředky, které podnik získal 

svou vlastní činnosti během doby své existence a které si zadržel pro své vlastní potřeby. 

Vlastní kapitál jde taky vyčíslit jako zbytkovou část pasiv, jež je stanovena jako rozdíl 

mezi celkovými aktivy a cizím kapitálem. 

Vlastní kapitál představuje nárok vlastníků, př. společníků podniku na aktiva, která 

podnik hospodaří. Je hlavním nositelem podnikatelského rizika, které úzce souvisí 

s ukazatelem finanční jistoty podniku. [12] 

Pro srozumitelnost se vlastní zdroje dělí na: 

• základní kapitál,  

• kapitálové fondy,  

• fondy ze zisku,  

• výsledek hospodaření z minulých let, 

• výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

2.1.2.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje představují veškeré závazky vůči ostatním osobám, se kterými 

spolupracujeme či využíváme jimi zapůjčené prostředky. S tímto kapitálem je úzce spojena 

cena za jejich získání v podobě úroků, bankovních poplatků, provizí aj.  I přesto, že podnik je 

nucen platit za půjčení finančních prostředků, pořád je považováno užití cizího kapitálu 

za levnější variantu než financování projektů vlastními zdroji. Investor nese poměrně vysoké 

riziko spojené s bankrotem, špatným hospodařením apod. Za to pochopitelně vyžaduje 

i poměrně vysokou odměnu v podobě dividend, podílů na zisku. Tento fakt vysvětluje, že cizí 

                                                           
12 SEDLÁČEK, 2011, str. 23 
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kapitál i přes související úroky je levnější než vlastní zdroje podniku. Je tedy rozumné 

ho v určité míře zakomponovat jako zdroj krytí majetku. 

Cizí kapitál obsahuje bankovní úvěry a výpomoci, dlouhodobé a krátkodobé závazky 

vůči jiným subjektům, kterým se společnost zavazuje splatit svůj dluh podle předem 

domluvených podmínek. Do této skupiny zařazujeme i rezervy, přestože jejich charakteristika 

je jiná oproti ostatním závazkům. Vzhledem k této skutečnosti je přijatelné si vysvětlit princip 

a význam jejich vytváření. 

Smysl tvorby rezerv spočívá v zásadě opatrnosti, kdy podnik očekává v budoucnu 

závazek, výdaj, ztrátu či určité riziko, které bude mít nepříznivý vliv na hospodářský 

výsledek, proto se zahrnuje tato skutečnost průběžně formou nákladů do výsledků 

hospodaření ještě dříve, než očekávaná situace nastane. Většinou bývá známý účel jejich 

vzniku, odhadována výše a pravděpodobné datum, k němuž se rezerva vztahuje.  

2.1.2.3 Ostatní pasiva 

Stejně jako u ostatních aktiv je tomu i u ostatních pasiv. Pro správné věcné a časové 

zachycení s účetním období zachycuji ostatní pasiva položky výdaje příštího období a výnosy 

příštích období. 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty bývá taky vžitý do podvědomí pod názvem výsledovka. Výkaz 

obsahuje tzv. tokové veličiny, u kterých je nutno znát přesný začátek a konec sledovaného 

období. Jak již z titulu vyplývá, podstata tohoto výkazu spočívá ve sledování informací 

o dosaženém hospodářském výsledku, který je zachycen jako rozdíl mezi výnosy podniku, 

jež věcně a časově souvisí s daným obdobím, a náklady podniku s ním spojené za stejných 

podmínek jako výnosy. Sestavuje se pro úplnost účetní závěrky většinou za kalendářní rok, 

aby účetní jednotka získala podrobný náhled do situace v podniku. Výkaz zisku a ztráty slouží 

nejenom jako přehled, jak dokáže společnost zhodnotit vložený kapitál, ale taky jako podklad 

pro zjištění základu daně z příjmů a následně pro výpočet daňové povinnosti. Česká 

legislativa umožňuje její sestavení v podání druhového členění nákladů a výnosů a účelového 

třídění nákladů a výnosů. V tomto případě záleží na volbě podniku. 
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Výkaz zisku a ztráty je rozdělený do třech částí podle výsledků hospodaření 

vyplývajících z: 

• provozní činnosti; 

• finanční činnosti; 

• mimořádné činnosti. 

2.3 Překážky ve vypovídající schopnosti výkazů 

Prostřednictvím účetních výkazů jsou vlastníci, management a externí uživatelé 

seznámení se složením majetku, formou jeho profinancování, výkonem podniku. Účetní 

výkazy slouží jako podklad, na základě kterého si podnik zjišťuje, s jakým druhem majetku 

může hospodařit, čím je ten majetek profinancován, jaké peněžní prostředky plynou 

do podniku, ale taky z nich plynou informace, do jaké míry je podnik výkonný. Data 

zachycená ve výkazech jsou následně využita pro sestavení finanční analýzy, rozbor finanční 

situace a srovnání s konkurenty podnikajícími ve stejném odvětví. Zásadní problém 

při zpracování účetních výkazů spočívá v nereálném zobrazení stavu majetku, vlastního 

kapitálu a závazků. Podniky nerespektují dobu životnosti majetku, zůstatkovou cenu, velikost 

rezerv a výši některých zásob. Na základě těchto podstatných chyb je celá účetní závěrka 

zkreslená a bližší rozbor údajů v ní obsažených je naprosto zbytečný.  

2.3.1 Opravné položky k majetku 

V rozvaze se setkáváme s majetkovými položkami, které jsou ve většině případů 

oceněné tzv. historickou cenou, což je původní pořizovací cena. Hodnota aktiv ovšem musí 

představovat skutečné zobrazení, abychom se mohli dopátrat adekvátních výsledků. K tomuto 

účelu jsou podniky povinné užívat opravné položky, které slouží k přechodnému snížení 

dlouhodobého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku či pohledávek. S jejich 

pomocí se zachytí skutečná hodnota aktiv. Tvorba opravných položek je daňově 

neuznatelným nákladem. Jedinou výjimkou jsou pohledávky, které jsou podle zákona 

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů po splnění stanovených 

podmínek daňově účinnými. 
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2.3.2 Odpisy k dlouhodobému majetku 

Účetní odpisy jsou stanovené podnikem v jeho interních směrnicích takovým 

způsobem, aby byla zohledněná životnost a míra opotřebení daného majetku. Firmy zlehčují 

nutnost reálného zobrazení a nedodržují tuto skutečnost. Zkreslují si takto hodnotu svých 

aktiv. Projevuje se to na velikosti evidovaného majetku a následně i do výsledku hospodaření, 

neboť odpisy jsou nákladem. 

2.3.3 Oceňování zásob  

Při pořizování není problém stanovit hodnotu zásob, protože záleží na způsobu 

jejich pořízení. Pořizovací cena se ovšem průběžně během účetního období mění. 

U vyskladňování nastávají odlišnosti, neboť zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví opravňuje 

účetní jednotku zvolit si adekvátní přístup ze čtyř nabízených metod, které lze změnit pouze 

k datu roční účetní závěrky.  

Zmiňovanými metodami jsou pro vyskladňovaní skutečná pořizovací cena, FIFO, 

průměrná cena a pevná cena s odchylkou. Rozdíly v metodách spočívají v tom, s čím jsou 

nucené pracovat. Výběr metody se promítá do částek na příslušné nákladové účty, které 

ovlivňují celkový výsledek hospodaření. Na první pohled banální situace, ale ve skutečnosti 

představuje významné částky. 

2.3.4 Další možnosti zkreslování 

V některých společnostech management záměrně manipuluje s výsledky ve výkazech, 

aby si zajistil lepší hodnocení ve finanční analýze. Takovým způsobem vědomě klamou 

všechny uživatelé účetních výkazů a znesnadňují zpracování finanční analýzy a na jejím 

základě přijmout vhodná řešení. 

  Srovnatelnost výkazů je omezená stejně tak projevující se vlivem inflace, časem, 

oblasti podnikání, změnami v ekonomickém a legislativním prostředí. Na výsledky firmy 

zachycené ve finančních výkazech se podílí i nepeněžní vlivy, mezi které patří prestiž značky, 

úroveň odvedené práce u zaměstnanců, využívána technologie atd. [1] 
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3. Charakteristika ukazatelů finanční analýzy 

V předchozí části bakalářské práce jsme se zabývali vstupními daty pro zpracování 

finanční analýzy a překážkami, které její vypovídající schopnost naopak utlumují 

či úplně znehodnocují. To všechno jsme museli podstoupit, abychom se mohli dopracovat 

ke kapitole Charakteristika ukazatelů finanční analýzy, která je již věnována podrobnému 

výkladu finanční analýzy. Dostáváme se k fázi, ve které rozpracujeme finanční analýzu 

na takové teoretické úrovni, kterou potřebujeme pro následující kapitolu. Budeme se tedy 

zabývat pouze těmi ukazateli, které budeme následně aplikovat při zpracování praktické části.  

V literaturách se setkáváme s různými definicemi charakterizujícími pojem finanční 

analýza. Ing. Petra Růčková, Ph.D. ji ve své knize vystihla velmi přesnými slovy: „…finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek“5  

Podstatou tvorby finanční analýzy je připravit pro management kvalitní poznatky 

o finančním zdraví firmy, na základě kterých může uskutečnit vhodné opatření v rozhodování. 

Řídící pracovníci získávají potřebná data z účetních výkazů, jež potom umožňuji vyhodnotit 

důsledky z dřívějších rozhodnutí a také nastínit možný budoucí vývoj. Finanční analýza je 

využívána nejenom pro posouzení současné situace v podniku a jeho vývoj v čase, 

ale pomáhá v identifikování vzniku problémů a s nimi související důsledky na jeho vývoj. 

Nezachycuje pouze stav a vývoj podniku, ale taky prostřednictvím analýzy můžeme srovnávat 

naše výsledky s konkurenty působící na stejném trhu nebo s obvyklými standardy.  

Vzhledem k tomu, že finanční analýza hloubkově rozebírá výsledky plynoucí 

z účetních výkazů, mohou být její údaje zkreslené jejich nepravdivosti, izolovanou 

interpretaci určitého ukazatele či určité hodnoty a třetím možným rizikem snižující 

věrohodnost finanční analýzy představuje omezení vypovídající schopnosti finančních výkazů 

(viz. bod 2.3 Překážky ve vypovídající schopnosti výkazů).  

3.1 Uživatelé analýzy 

Finanční analýza slouží velké škále uživatelů, kteří jsou známí pod termínem 

stakeholders. Tyto osoby určitým způsobem pracují či spolupracují s daným podnikem 
                                                           

5 RUČKOVÁ,  2011,  str. 9 
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v různých právních vztazích. Nejtypičtějšími jsou vlastníci, investoři, řídící pracovníci, banky, 

obchodní partneři, stát a orgány státní správy, konkurenti nebo taky zaměstnanci. Pro každou 

skupinu uživatelů existuje okruh ukazatelů finanční analýzy, které jim podávají potřebný 

přehled o situaci v podniku.  

3.2 Metody finanční analýzy 

Problematika finanční analýzy není oproti účetnictví upravována v žádné právní 

normě, což zapříčiňuje, že se můžeme setkat s různými přístupy jak v literaturách, tak v praxi. 

Základním členěním metod finanční analýzy spočívá v dělení na fundamentální analýzu 

a technickou analýzu, které se následně větví do dalších způsobů. 

3.2.1 Fundamentální analýza  

„Fundamentální analýza, bývá používána k posouzení firmy na základě znalosti vazeb 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Rozbor je zaměřen především 

na kvalitativní vyhodnocení jednotlivých ekonomických faktorů. Přičemž základní metodou je 

odborný odhad založený na znalostech analytika.“6 Tento druh analýzy se nejvíce využívá při 

obchodování s cennými papíry na finančních trzích. 

3.2.2 Technická analýza 

Podstata tohoto druhu analýzy je zachycena ve zpracování kvantitativních dat 

prostřednictvím matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod. Důležitou 

součástí každé analýzy je správná a vystižná interpretace výsledků, na jejichž základě se bude 

následně zjišťovat, na jaké finanční úrovni se podnik pohybuje. Technická analýzy je 

mnohem častěji využívána oproti předchozí metodě ve finančním řízení podniku. Tato 

analýza se následně člení na: 

• analýzu absolutních ukazatelů, 

• analýzu fondů finančních prostředků, 

• analýzu poměrových ukazatelů. [1] 

Ve většině případů se uvádí výše zmíněné členění, ale pro detailní zobrazení situace 

je na místě rozšířit finanční analýzu ještě o analýzu soustav ukazatelů, které umožňují 

                                                           
6 BAŘINOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2005, str. 53 
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rozbor poměrových ukazatelů a podávají přesnější pohled na situaci v podniku. Zařazujeme 

zde: 

• pyramidové rozklady, 

• komparativně analytické metody, 

• matematicko-statistické metody, 

• kombinace metod. 

3.2.2.1       Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou položky získané z účetních výkazů. Výhoda této analýzy 

spočívá v rychlé informovanosti o změnách ve struktuře položek rozvahy a výsledovky, která 

umožňuje zachytit vývoj těchto změn v čase. Metoda má dvě formy zpracování, kterými jsou 

horizontální analýza (analýza trendů) a vertikální analýza (procentní analýza). 

Princip analýzy trendů spočívá ve srovnání jednotlivých položek z běžného období 

s minulým obdobím. Abychom dosáhli skutečně dobré vypovídající schopnosti výsledků, 

musíme použít údaje za pět až deset let. K vyjádření horizontální analýzy je využita 

buď absolutní změna anebo relativní změna. 

V procentní analýze je zkoumán podíl jednotlivých absolutních položek k dané 

souhrnné položce, kterou účetní jednotka považuje za základní ukazatel. Horizontální analýza 

je vhodným měřítkem pro srovnávání s dalšími subjekty v daném oboru. 

3.2.2.2    Ukazatelé „fondů“ finančních prostředků 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů je věnována rozdílům mezi položkami 

krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. Mezi tyto ukazatelé lze zahrnout čistý pracovní 

kapitál a čisté pohotové prostředky. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) představuje rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 

a celkovými krátkodobými závazky. Smysl tohoto ukazatele je informovat uživatel o té části 

oběžného majetku, která je kryta dlouhodobými zdroji. Na základě ČPK se stanovuje 

solventnost podniku. [1] 

Ukazatel čisté pohotové prostředky (ČPP) je založen na principu ukazatele ČPK. 

Jediný rozdíl představuje vyloučení nelikvidních aktiv a aktiv s nízkou likviditou.  
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3.2.2.3    Analýza poměrových ukazatelů 

Pro svoji rychlost a nenáročnost jsou považovány poměrové ukazatele 

za nejoblíbenější a nejčastěji užívanou metodou finanční analýzy. Podstata této analýzy je její 

jednoduché aplikování v praxi, které spočívá v zachycení vzájemných vazeb a souvislosti 

mezi ukazateli prostřednictvím podílů absolutních hodnot získaných v účetních výkazech. 

„Lze je sestavovat jako podílové, kdy dávají do poměru část celku a celek (např. podíl 

vlastního kapitálu k celkovému kapitálu), nebo jako vztahové, kdy se dávají do poměru 

samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým aktivům).“7Analýza poměrových 

ukazatelů je složena z pěti základních podskupin, které poskytuji uživatelům informace 

odpovídající dané oblasti, která je předmětem zkoumání. Tyto ukazatele můžeme členit na: 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele finanční stability, 

• ukazatele kapitálového trhu. 

Vzhledem k tomu, že stěžejní kapitolou celé práce je praktická část věnovaná vybrané 

společnosti, budeme se zabývat pouze těmi ukazateli, které využijeme při jejím zpracování. 

Ostatní ukazatele si pouze vyjmenujeme pro úplnou přehlednost. 

3.2.2.3.1 Ukazatele rentability 

V některých publikacích se také setkáváme s označením ukazatele ziskovosti. Tato 

skupina je nejvíce sledovanou z celé finanční analýzy, neboť jejichž výsledky jsou měřítkem 

výkonnosti podniku a tudíž se o ně zajímají manažeři, vlastníci, akcionáři nebo taky věřitelé. 

Rentabilita je tedy vyjádření schopnosti podniku přeměnit vložený kapitál do nových forem 

zdrojů, především na zisk. V jakémkoliv ukazateli v této skupině se tedy poměřuje zisk, který 

je podle účelu použití v různých formách, ke zvolené srovnávací základně. Prioritou subjektů 

je udržovat hodnotu ukazatelů v rostoucí úrovni, nýbrž klesající výsledky by vypovídaly 

o snížené výkonnosti podniku, což v žádném případě není účelem podnikání. [9] 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) v sobě zahrnuje schopnost, která svým uživatelům 

podává informaci, v jaké míře se dokázala využít 1 Kč celkového vloženého kapitálu 

při dosahování zisku. V tomto případě se jedná o vlastní i cizí zdroje krytí, se kterými 

                                                           
7 SEDLÁČEK, 2011, str. 55 



18 
 

společnost disponuje v průběhu své podnikatelské činnosti. Za poměřovací základnu taky 

můžeme považovat celková aktiva. Vypovídá to o tom, že hodnota celkového majetku 

a celkového kapitálu je totožná. V tomto ukazateli je vhodné pracovat se ziskem, který ještě 

není ovlivněn daňovým zatížením a placenými úroky (EBIT). Užitím provozního zisku 

si podnik zabezpečuje srovnatelnost s ostatními podniky stejného zaměření, které mohou mít 

jinou úroveň daňové zátěže a jiným způsobem využívají cizí kapitál 

 ROA =    (3.1) 

Můžeme užít čistý zisk po zdanění (EAT) místo EBIT. V takovém případě se snižuje 

srovnatelnost ukazatele. Zahrneme-li úroky za cizí kapitál do nákladů, snížíme si tímto 

způsobem základ daně pro vypočtení daně z příjmů. O tuto ušetřenou částku se nám sníží 

cena za poskytnutí kapitálu jinou osobou. Proto je užitečné v praxi sledovat hodnoty i tohoto 

ukazatele. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je určen především pro vlastníky 

společnosti, z čeho i vyplývá, že se zde pracuje se ziskem po zdanění a po odečtení 

zaplacených úroků. ROE je ukazatel, který akcionářům, resp. vlastníkům či dalším 

investorům přináší informace, zda investovaný kapitál jim přináší dostatečný výnos s ohledem 

na investiční rizika.  ROE ukazuje akcionářům, kolik čistého zisku přináší 1 Kč vlastního 

kapitálu. Stejně jako ROA by se měla udržovat hodnota ROE v rostoucí tendenci. 

Pro investory je taky důležité, aby úroveň tohoto ukazatele byla vyšší, než je úrokové zatížení, 

které by obdržel při jiné formě investování. 

                                                         ROE =
í á

 (3.2) 

Do kategorie ukazatelů výnosnosti dále patří: 

• ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI), 

• ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE), 

• ukazatel rentability tržeb (ROS), 

• ukazatel ziskové marže (PMOS), 

• ukazatel nákladovosti (1 – ROS). 
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3.2.2.3.2 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou ve své podstatě zaměřené na schopnost, která vyjadřuje, 

jak podnik dokáže splácet svoje závazky vůči svým věřitelům. Tato skupina ukazatelů je 

zaměřena na poměr požadované části oběžného majetku ke krátkodobým závazkům, 

na základě kterých podnik následně zjišťuje svoje možnosti v případě krytí krátkodobých 

závazků krátkodobým majetkem. Vzhledem k tomu, že oběžný majetek v sobě zahrnuje více 

i méně likvidní aktiva, dostáváme tři stupně ukazatelů likvidity. Cílem podniku je udržovat 

co nejvyšší hodnoty ukazatelů v jejich doporučených rozmezích. Jsou-li hodnoty příliš 

vysoké, znamená to, že společnost disponuje s přebytečnými složkami oběžného majetku, 

které přinášejí minimální či nulový užitek. Nadměrné množství zásob zase na sebe vážně další 

náklady spojené se skladováním. Naopak u nižších hodnot může nastat problém, který souvisí 

s nedostatkem peněžních prostředků či špatným zásobováním. Berme ale v potaz, 

že následující rozmezí jsou jenom doporučená a v různých odvětvích se mohou měnit. 

Okamžitá likvidita je považována za likviditu 1. stupně, která zpracovává 

nejlikvidnější část oběžného majetku, jež představuje krátkodobé finanční prostředky 

podniku, v poměru ke krátkodobým závazkům. Pokladní likvidita, jak bývá taky někdy 

nazývána, ve jmenovateli užívá buď okamžitě splatné závazky, nebo všechny krátkodobé 

závazky. V naší praktické části využijeme krátkodobé závazky. 

                                           Okamžitá likvidita =
á ý č í 

á é á
  (3.3) 

Hodnota ukazatele by se měla udržovat mezi 0,2 a 0,5. 

Pohotová likvidita v čitateli navíc zahrnuje pohledávky, které nejsou už takovým 

likvidním prvkem, jako tomu je u peněžních prostředků či krátkodobých cenných papírů. 

U likvidity 2. stupně je důležité vyloučit pohledávky, které podnik považuje za nedobytné 

nebo je nadále eviduje, i když jsou již po splatnosti. Jejich hodnota by znehodnotila význam 

tohoto ukazatele. Je užitečné výsledek pohotové likvidity srovnat s výsledkem běžné likvidity. 

Je-li rozdíl mezi nimi výrazně nižší, znamená to, že podnik vlastní nadměrné množství zásob. 

Velký rozdíl v poměrech je pochopitelný u obchodních společností, u kterých je provozní 

cyklus zrychlený. Zásoby se u nich rychle přeměňují na peníze a jsou tedy velmi likvidní. 

U výrobních podniků je to varovným signálem, který upozorňuje na neoptimálním 

zásobování, které může podnik přivést do obtížné finanční situace. 
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 Pohotová likvidita =
á ý č í   á

á é á
  (3.4) 

Odborníci doporučují udržovat hodnotou pohotové likvidity v rozmezí 1 – 1,5. 

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně nebo se taky setkáváme s názvem všeobecná 

likvidita. „Vyjadřuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům, protože zahrnuje 

veškerá oběžná aktiva, to znamená i pohledávky a závazky, je tento ukazatel citlivý 

na strukturu pohledávek a na strukturu a objem zásob a jejich správné oceňování vzhledem 

k jejich prodejnosti.“8 Podnik pro svoji funkčnost potřebuji mít zásoby v určité míře, což 

se objevuje i na hodnotě tohoto ukazatele. Nesmí je mít příliš nízké a zároveň je nesmí mít 

ani příliš vysoké, proto se věnuje zvýšená pozornost pro řešení problematiky zásobování.  

 Běžná likvidita =
á ý č í   á   á

á é á
  (3.5) 

Běžná likvidita by se v podniku měla pohybovat v rozmezí 2 – 3.  

3.2.2.3.3 Ukazatele aktivity 

Setkáváme se taky s pojmenováním ukazatele obratu. „Ukazatele aktivity zachycují, 

jak je podnik schopen využít jednotlivé majetkové části.“9 Význam spočívá ve vyjádření 

efektivního využití jednotlivých forem aktiv, které má podnik zahrnutý ve svém majetku. 

Jakým způsobem dokáže účetní jednotka hospodařit se svými aktivy, má významný vliv 

nejenom na rentabilitu, ale taky na likviditu podniku, proto je důležité věnovat zvýšenou 

pozornost i hodnotám těchto ukazatelů. Tyto ukazatelé jsou spojovány s tzv. provozním 

cyklem podniku. „Provozní cyklus podniku začíná nákupem vstupů, které umožňují 

podnikovou činnost, a končí v době inkasa peněžních prostředků za prodané podnikové 

výkony. Tento proces se skládá z nákupu surovin, výroby produktu, prodeje produkce, 

vzniku pohledávky a jejího splacení.“10 I když ukazatele obratu se především zabývají aktivy 

podniku, lze je aplikovat i v případě krátkodobých závazků. 

Důležitost ukazatelů aktivity vyplývá z faktu, že jsou informativním prvkem 

o hospodaření firmy s jejími aktivy. Opětovně je zde nutné, aby jejich výše byla optimální 

                                                           
8 BAŘINOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2005, str. 56 
9 SCHOLLEOVÁ, 2008, str. 164 
10 MALÍKOVÁ, 2010, str. 152 
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k charakteru podnikatelské náplně. Bude-li nedostatek aktiv, podnik může přijít o spoustu 

obchodních příležitostí, což sebou nese i ztrátu možných výnosů. Má-li aktiv zase více, než je 

nezbytně nutné, vznikají mu nadbytečné náklady, které pro změnu snižuji zisk.  

Ukazatelé aktivity jsou věnované řešení rychlosti obratu a době obratu. Rychlost 

obratu představuje počet obrátek sledované složky aktiv za určité období. Požaduje 

se co nejvyšší hodnota tohoto ukazatele, protože to znamená, že čím vyšší je počet obrátek, 

tím můžeme očekávat i vyšší zisk. 

 Rychlost obratu =
č í ž

á ž
  (3.6) 

Za sledovanou složku můžeme považovat celkové zásoby, samostatné části zásob, 

pohledávky, celková aktiva nebo taky i závazky z obchodních styků. 

Doba obratu udává průměrný počet dnů, během kterých je daná složka vázána 

v podniku od jejího vzniku až do fáze jejího zániku. Všeobecně je žádáno, aby hodnota byla 

co nejnižší. Dlouhá doba obratu u oběžného majetku představuje pro podnik informaci, že má 

právě v těchto aktivech vložené finanční prostředky, se kterými se nepracuje efektivně. 

Pro výpočet doby obratu se obvykle používá buď skutečný počet kalendářních dnů v roce, 

nebo pro zjednodušení se použije 360 dní.  

                                                          Doba obratu =
 

  (3.7) 

3.2.2.3.4 Ukazatele finanční stability 

Ukazatele finanční stability jsou zaměřené na sledování vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem a zároveň analyzují míru zadluženosti firmy. Zadlužení neznamená pro podnik 

jenom negativní závazek, kterým na sebe váže rizika. Využití cizího kapitálu přináší 

i možnosti zajistit vyšší výnosnost, se kterou je spojena rentabilita nebo také likvidita. 

Důležitým úkolem managementu je stanovit optimální poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem, k čemu taky slouží následující ukazatelé.  

Celková zadluženost, resp. ukazatel věřitelského rizika je významným bodem 

pro veškeré věřitele. Jeho hodnota vypovídá, v jakém rozsahu je majetek podniku krytý 

existujícími dluhy. Všeobecně se nedoporučuje, aby zadluženost se pohybovala nad 50 % 
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celkových aktiv s ohledem na to, že taková situace je již pro podnik velmi rizikový stav 

a zcela určitě nezpůsobuje finanční stabilitu.  

 Celková zadluženost =
í á

á 
  (3.8) 

Podobný charakter jako ukazatel celková zadluženost podniku má i ukazatel míra 

zadluženosti. Proto se tímto ukazatelem nebude dále zabývat. 

Ukazatel krytí aktiv vlastními zdroji je směřován pro hodnocení finanční 

nezávislosti podniku. S ukazatelem krytí aktiv vlastními zdroji souvisí dva možné extrémy, 

kterými jsou: 

• překapitalizování, které způsobuje nízkou rentabilitu vlastního kapitálu 

a nízkou výnosnost vloženého kapitálu. Vzniká v podniku v případě, kdy 

celková aktiva jsou významným způsobem krytá vlastními zdroji. 

• podkapitalizování, které znamená nízký podíl vlastního kapitálu při krytí 

celkových aktiv. Taková situace nastává při nadměrném růstu zásob, 

nedostatku vlastních zdrojů a při problémech s odbytem hotových výrobků. 

Tento stav vede k nárůstu cizích zdrojů, které podnik nezvládá uhrazovat, 

snižuje svoji likvidnost, což může vést až k úplnému krachu. [2]  

 Krytí aktiv vlastními zdroji =
í 

á 
  (3.9) 

Ukazatel struktury majetku je věnován poměřování oběžného majetku ke stálým 

aktivům podniku. Pro společnosti je výhodné udržovat poměr mezi oběžným majetkem 

a stálými aktivy větší než 1. 

 Struktura majetku =
ěž á 

á á 
  (3.10) 

Ukazatel úrokového krytí umožňuje podávat informaci, kolikrát je podnik schopen 

uhradit úroky z cizího kapitálu, když jsou pokryte všechny náklady spojené s hlavní činnosti 

podniku. Pokles tohoto ukazatele přestavuje klesající výkonnost podniku. Rovná-li se hodnota 

úrokového krytí 1, znamená to pro podnik alarmující situaci, kdy celý zisk je spotřebován 

k úhradě úroků. Směrná hodnota by se měla pohybovat okolo 8. 
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 Úrokové krytí =
á é ú

  (3.11) 

Mezi ukazatele finanční stability nadále řadíme ukazatel kvóty vlastního kapitálu, 

krytí fixních poplatků, dlouhodobá zadluženost, běžná zadluženost, úrokové zatížení ad. 

 

3.2.2.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Hodnoty předchozích ukazatelů vycházely z údajů poskytnutých účetními výkazy. 

Ukazatele kapitálového trhu jsou právě specifickou skupinou ukazatelů, které ke svým 

výpočtům využívají tržní cenu akcií. Cílem ukazatelů kapitálového trhu je podat informaci 

o tom, jak trh hodnotí minulou činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Hlavní význam 

představují pro současné a potencionální věřitelé, které zajímá návratnost jejich investic 

v podobě výše dividend, ceny akcií apod. 

Podnik využívá tyto informace tehdy, chce-li získat potřebné finanční prostředky 

na kapitálovém trhu. Mezi ukazatele kapitálového trhu řadíme: 

• ukazatel výnosnosti na jednu kmenovou akcii, resp. čistý zisk na akcii (EPS), 

• ukazatel tržní ceny akcie k zisku na akcii (P/E), 

• ukazatel výše dividend na akcii. 

 

3.2.2.3.6 Další skupiny ukazatelů 

Předchozích pět skupin ukazatelů jsou považovány za základní měřítka využívána 

pro finanční řízení podniku. Podnik může využít i ukazatelé produktivity a ukazatelé 

náročnosti, které už tvoří doplňující službu k základním ukazatelům.  

3.2.2.1    Analýza soustav ukazatelů 

V předchozích podkapitolách jsme se věnovali technické analýze a především 

poměrovým ukazatelům. Jejím prostřednictvím lze analyzovat finanční situaci v podniku, 

ale jejich vypovídací schopnost je značně omezená. Abychom mohli úspěšně vyřešit problém, 

který nastal a na který jsme narazili při aplikování poměrových ukazatelů, je nutné, abychom 

podrobili výsledky hlubšímu zkoumání. K tomuto účelu slouží analýza soustav ukazatelů. 

Na základě detailnějšího zobrazení management může přijmout vhodná opatření 
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pro regeneraci podniku. Finanční analytici mají možnost využít různé způsoby diagnostikující 

situaci v podniku. V našem případě využijeme pyramidové modely. 

3.2.2.1.1 Pyramidové soustavy 

Jak už jsme se výše zmiňovali, pyramidové rozklady jsou určené k bližší identifikaci 

problémů. Jsou směřované pro zkoumání vnitřních vztahů, které mohou vyvolat příznivé, 

ale stejně tak nežádoucí účinky. Mezi ukazateli existuje propojení, kterými se vzájemně 

ovlivňuji. V takových případech je nezbytně nutné, abychom při rozhodování brali v potaz 

reakci jednotlivých složek, které se podílí na výsledku vrcholového ukazatele. Abychom 

úspěšně docílili podstaty této operace, je nutné zkonstruovat efektivní pyramidový rozklad, 

který prozradí vazby mezi sledovanými ukazateli.  

Nejčastěji bývá publikován rozbor ukazatele ROE v několika formách, ale pro naši 

potřebu užijeme následující pyramidový rozklad. 

 ROE =
ž

 ⋅ 
ž

á 
 ⋅ 

á 

í á
  (3.12) 

Naše rozložená verze ROE je tvořena z ukazatelů zisková marže, obratu aktiv 

a finanční páky. Význam finanční páky je založen na principu financování majetku i cizím 

kapitálem, se kterým si podnik může zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. S takovou možnosti 

je spojená zátěž v podobě úrokové sazby, jež by měla být nižší než výnosnost aktiv. Je-li 

tomu naopak, cizí zdroje nepřináší požadovaný zisk, který by pokryl náklady spojené s jejich 

pořízením.  

Pyramidovými modely rozložíme stěžejní ukazatel na dílčí ukazatele, kterými je 

určitým způsobem ovlivněn. Při rozkladu bývají obvykle využívané aditivní (sčítaní, 

odčítaní), multiplikativní (násobení, dělení) vazby či jejich kombinace. Pro naše účely 

využijeme postupnou metodu, jež patří do skupiny s multiplikativními vazbami. „Metoda je 

založena na předpokladu, že se mění pouze jeden činitel a ostatní zůstávají nezměněny.“11 

Nevýhodou této metody je závislost na pořadí zkoumaných částí, které ovlivňuje celý 

výsledek. Aplikace postupné metody vychází z následujících rovnic. 

 

 

 

                                                           
11 SEDLÁČEK, 2011, str. 98 
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 ΔX =  Δa ⋅ b ⋅ c   

 ΔX =  a  ⋅ Δb ⋅ c   (3.13) 

 ΔX  = a  ⋅ b  ⋅ Δc  

 

Tato část práce byla věnována na teoretické rovině finanční analýze, ukazatelům 

a metodám, které budeme využívat v nadcházející praktické části. Finanční analytici si 

sestavují okruh ukazatelů, které potřebují k analyzování zkoumané situace. Využívají k tomu 

vhodné metody, postupy a rozpracování, aby identifikovali problém a adekvátně ho řešili. 
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4. Využití údajů z účetních výkazů ve vybraných ukazatelích 

finanční analýzy 

V prvních dvou kapitolách jsme si vysvětlovali informace pro úspěšné a kvalitní 

zpracování finanční analýzy, která nám dokáže poskytnout dostatečně spolehlivý pohled 

na finanční situaci v podniku a na základě kterého lze přijmout adekvátní řešení. To všechno 

bylo nutné, abychom mohli pokročit ke stěžejní části celé práce, jež je věnována zpracování 

finanční analýzy v akciové společnosti Tatra se sídlem v Kopřivnici.  

4.1 Představení podniku 

Společnost Tatra, a. s. je jednou z nejstarších automobilek ve světě, jejíž historie je 

delší než 150 let. Během této doby se několikrát změnilo vlastnictví společnosti do současné 

podoby. Nyní největší podíl na hlasovacích právech má společnost Black Rivers, s. r. o., která 

vlastní 51 % celé Tatry, a. s. Dalšími vlastníky jsou Tatra Holdings, s. r. o. s 29,51 %, Vectra 

Ltd. s 11,11 % a zbývajících 8,38 % tvoří drobní akcionáři. 

Tatra, a. s. proslula do podvědomí lidí výrobou nákladních automobilů, které svou 

konstrukcí jsou vhodné nejenom pro silniční provoz, ale také pro náročné terénní i klimatické 

podmínky. V současné době vyrábí dvě řady civilním vozidel, které vyváží do ostatních zemí 

na celém světě, a vojenská vozidla pro Armádu ČR. 

4.2 Rentabilita  

V posledních letech se Tatra, a. s. potýká s finančními problémy, které jsou evidentní 

při pohledu na tabulku 4.1. Můžeme si sledované období rozdělit na tři části. V letech 2006 

a 2007 si všimněme kladných výsledků hospodaření, které se promítají do příznivých hodnot 

ROA i ROE. Rok 2008 je možné považovat za mezník, ve kterém začínají nastávat neblahé 

časy nejenom pro společnost Tatra, a. s. V tomto roce byl zasažen celý svět hospodářskou 

krizi, jejíž důsledky se silně promítly do automobilového průmyslu. Vliv hospodářské krize je 

znatelný v roce 2008 na ukazateli ROE, který se již pohybuje v záporech. Tržby sice v daném 

roce rostly, ale náklady na jejich dosažení také, což se projevilo na výsledku EBIT i EAT. Jak 

už jsme si v předchozích kapitolách vysvětlovali, ROE je výsledkem podílu čistého zisku 

a vlastního kapitálu. Následující roky se již nadále nacházejí v nepříznivých hodnotách. 
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Tab. 4.1 Vývoj ukazatelů rentability (tis. Kč) 

 

Z pohledu ROA v letech 2006 až 2008 Tatra, a. s. dokázala efektivně využít vložená aktiva 

pro získání kladného provozního zisku, tzv. EBITu. V grafu 4.1 si všimněme, že nejlépe byl 

majetek proměněn v zisk v roce 2007, ve kterém vyprodukovaný EBIT činil 21,09 % 

celkových aktiv. Zvýšilo se množství nabytého majetku o částku 662 596 tis. Kč, ale provozní 

zisk se v daném roce znásobil téměř trojnásobně oproti předchozímu roku 2006. V našem 

sledovaném období je možno považovat tento rok za nejúspěšnější právě pro vysokou úroveň 

ROA, ale stejně tak pro vysokou hodnotu ROE, kterému se budeme věnovat později. Přestože 

je následující rok 2008 pořád rentabilní, ROA kleslo o 11,27 %. V tabulce 4.1 vidíme, 

že hodnota celkových aktiv výrazně stoupla. Tento jev je zapříčiněn velikosti zásob na skladě, 

kterým se budeme zabývat v dalších kapitolách. EBIT poklesl o více jak 2,5krát oproti roku 

2007, což by pro uživatele mělo znamenat varovný signál, že aktiva již přináší pouze užitek 

ve výši 10,63 %. Rok 2009 je pro Tatru, a. s. velmi kritickým. Je to evidentní při pohledu na 

výkonnostní složku EBIT, jejíž hodnota informuje o finanční ztrátě, což samozřejmě 

ovlivňuje i výslednou hodnotu ROA. Absolutně neefektivně využitý majetek, 

což pochopitelně není cílem firmy. Nejenom že každá koruna zainteresovaných aktiv 

nepřináší žádný zisk, ale ještě na sebe váže ztrátu, takže se společnost dostává do složité 

finanční situace. Ani další rok nebyl zrovna příznivým. Nadále se Tatra, a. s. potýkala 

se ztrátou, ale její rozsah nebyl v takové velikosti jako v roce 2009. 

ROA je věnováno především managementu. Vlastníci společnosti upřednostňují míru 

ukazatele ROE, neboť jeho hodnota je informuje, jakým způsobem se zhodnotil jimi vložený 

kapitál do formy čistého zisku.  Tímto ukazatelem se budeme zabývat hlouběji 

i v následujících částech. Vrátíme-li se k zobrazení v grafu 4.1, můžeme vidět, jak se ROE 

vyvíjí v čase a jak na něj působí výše jednotlivých složek. Roky 2006 a 2007 jsou 

2006 2007 2008 2009 2010

Celková aktiva 3 808 541 4 471 137 4 874 812 3 263 866 2 696 177

Vlastní kapitál 1 736 926 2 594 659 2 021 362 1 308 368 1 157 612

EAT 260 728 858 481 -571 731 -712 352 -157 573

EBIT 198 302 547 189 214 912 -480 463 -80 237

ROA (%) 11,42 21,09 10,63 -36,72 -6,93

ROE (%) 15,01 33,09 -28,28 -54,45 -13,61
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vlastníky uspokojivými, protože každá koruna vlastního kapitálu př

roce 2007 více jak dvojnásobek, tj. 0,33 Kč. Ro

 pohledu ROA, ale taky ROE. Vlastní kapitál byl sice navýšen 

, ale EAT byl v daném roce trojnásobně vyšší ve srovnání s

Vývoj ukazatele ROA a ROE 

 

letech 2008 až 2010 už takové příznivé hodnoty nejsou. Zmiňovali jsme se o roku 

2008 jako o mezníku, protože v tomto roce ve společnosti nastaly dvě situace. ROA má 

kladnou hodnotu 10,63 %, ale ROE je v daném roce - 28,28 %. To teoreticky znamená, 

managementu za její práci přísluší odměna za kladnou hodnotu ROA, ale vlastníci nic 

ě se firma nachází ve špatné finanční situaci. V roce 2009 se ztráta 

tím i hodnota ROE klesá. Rok 2010 je nadále v záporných č

č. 13,61 % ztráty náleží na celkový vlastní kapitál.  

Pyramidový rozklad ROE 

novali jsme se ukazateli ROE, jeho základním složkám a vývoji v

analyzovaném období. Pro základní náhled na situaci tento postoj stačí, ale naším cílem je 

bor rentability, na základě kterého získáme možnost detailnějšího zobrazení vlivných 
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položek, abychom mohli zjistit jejich postupný vývoj a přijmout rozhodnutí k naší 

spokojenosti. 

Tabulka 4.2 je sestavena popisným způsobem, který nám umožňuje se orientovat 

v jednotlivých částech a zaznamenává jejich vliv na vrcholový ukazatel ROE. Výkyvy složek 

je nutné sledovat, protože nám mohou prozradit, která část má pozitivní či negativní důsledek 

na rentabilitu vlastního kapitálu. V našem případě se na něm podílí tři ukazatelé, mezi které 

řadíme ziskovou marži, obrat aktiv a finanční páku. K roku 2006 lze říci, že 1 Kč tržeb 

přinesla 0,057 Kč čistého zisku, zároveň celková aktiva se za celý rok obrátila v podniku 

1,2krát, tzn. že celkový majetek se v podniku drží přibližně 300 dní v roce než projde fázemi 

výrobního procesu až k úplnému prodeji, vč. uhrazení pohledávky. Tatra, a. s. ke svému 

financování využila více cizích zdrojů než vlastních, což se projevilo i v ziskové marži.  

Tab. 4.2  Přehled složek v pyramidovém rozkladu 

 

V roce 2007 nastaly změny, které jsou zachycené ve všech analyzovaných prvcích. 

Zisková marže se zvýšila na 0,144 Kč na 1 Kč tržeb. To může být i vlivem snížené 

zadluženosti, o čemž vypovídá i nižší úroveň finanční páky. S využíváním cizích prostředků 

je spojena i cena za jejich půjčení, což se pochopitelně projeví v EAT a tím i v ziskové marži. 

Snížila se nejenom zadluženost v daném roce, ale také se k financování využívá vyšší poměr 

vlastních zdrojů, což podniku prospívá. Zvýšil se i obrat aktiv na 1,33 obrátek za rok. Oproti 

předchozímu roku to je o 0,13 obrátek více. Znamená to, že doba jednoho celého procesu trvá 

o 29 dní méně, než tomu bylo v roce 2006.  

Od roku 2008 je zisková marže v záporných číslech. To vypovídá i o tom, že v daných 

letech se ukazatel ROE pohybuje rovněž v nepříznivých hodnotách. V roce 2008 1 Kč tržeb 

2006 2007 2008 2009 2010

Celková aktiva (A) 3 808 541 4 471 137 4 874 812 3 263 866 2 696 177

Vlastní kapitál (VK) 1 736 926 2 594 659 2 021 362 1 308 368 1 157 612

EAT 260 728 858 481 -571 731 -712 352 -157 573

Tržby (T) 4 570 641 5 948 086 6 584 988 2 412 393 2 192 395

Zisková marže = EAT/T 0,057 0,144 -0,087 -0,295 -0,072

Obrat aktiv = T/A 1,200 1,330 1,351 0,739 0,813

Finanční páka = A/ VK 2,193 1,723 2,412 2,495 2,329
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hodnotě 0,087 Kč. Situace není optimistická ani z
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se zpomalil na takovou úroveň, že doba jeho proměny se prodloužila na 487 dní. Je tedy 

pochopitelné, že rok 2009 hodnotíme velmi negativně. 

V našem posledním analyzovaném roce vidíme jisté zlepšení ve všech třech faktorech. 

Tržby jsou sice nejnižší za celých pět let, ale ztráta na 1 Kč tržeb se snížila o 0, 223 Kč. 

Dokonce i doba obratu celkového majetku je kratší o 44 dní. Přestože financování aktiv je 

nadále z velké části prostřednictvím cizích zdrojů, poměr mezi nimi se mírně snížil. 

4.2.1.1 Metoda postupných změn u ROE 

Formou pyramidových rozkladů jsme získali přehled o změnách jednotlivých 

ukazatelů, které zapříčinily hodnotu ROE v příslušném roce. Postup to je velmi efektivní, 

protože na jeho základě vidíme výkyvy a jejich dopad. Pro zkvalitnění celého hodnocení je 

nezbytně nutné, abychom získali představu, který z daných prvků nejvíce ovlivňuje výsledek. 

K tomuto účelu nám slouží metoda postupných změn, jejíž výsledky zpracujeme 

do následujících tabulek. Podstata spočívá v porovnávání změn mezi dvěma lety. Umožňují 

nám vyhodnotit, který z daných ukazatelů nejvíce působí na vrcholový ukazatel. 

K analyzování roku 2006 bychom potřebovali znát hodnoty z roku 2005, který nepatří 

do námi sledované období. To znamená, že v této části se nebudeme více zabývat faktory, 

které na něj působí. Ve všech zbývajících letech se nejvýrazněji podílí na celkové hodnotě 

ROE zisková marže. Je to samozřejmé, neboť právě zisková marže se skládá z podílu 

mezi čistým ziskem a tržbami. Zvýšení nákladů a pokles tržeb všeobecně ovlivní jeho úroveň. 

Vzhledem k tomu, že EAT je základní složkou celého ukazatele, je pochopitelné, že zisková 

marže bude téměř vždy mít nejdůležitější postavení v celém rozkladu. 

Tab. 4.3 Metoda postupných změn 2006 - 2007 

 

 

 

 

 

Vysvětlující ukazatel 2006 2007 Δ ΔXᵢ Pořadí

Zisková marže 0,057 0,144 0,087 0,230 1.

Obrat aktiv 1,200 1,330 0,130 0,041 3.

Finanční páka 2,193 1,723 - 0,470 - 0,090 2.

Absolutní změna X X X 0,181 X
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Tab. 4.4 Metoda postupných změn 2007 - 2008 

 

 

V letech 2007 a 2008 se druhým významným ukazatelem stává finanční páka, 

jak můžeme vidět v tabulce 4.3 a v tabulce 4.4. Obrat aktiv podle této sestavy ukazatelů má 

nejmenší vliv na celkovou hodnotu. Na základě toho můžeme usoudit, že kdyby se mírně 

snížil či naopak zvýšil obrat aktiv, na ROE by se to výrazně nepoznamenalo. 

 

Tab. 4.5 Metoda postupných změn 2008 – 2009 

 

 

V letech 2009 a 2010 se oproti předcházejícím letům pozice důležitosti druhého 

a třetího místa změnila. Obrat aktiv se již více podílí na vývoji celkového ROE a finanční 

páka je s méně významným postavením při vlivu na celou situaci. 

 

Tab. 4.6 Metoda postupných změn 2009 - 2010 

 

 

Kdybychom změnili pořadí našich zkoumaných ukazatelů, získali bychom jiné 

výsledky a tím bychom mohli uzavřít tuto část i jiným shrnutím. Stanovení pořadí je problém, 

Vysvětlující ukazatel 2007 2008 Δ ΔXᵢ Pořadí

Zisková marže 0,144 - 0,087 - 0,231 - 0,530 1.

Obrat aktiv 1,330 1,351 0,021 - 0,003 3.

Finanční páka 1,723 2,412 0,689 - 0,081 2.

Absolutní změna X X X - 0,614 X

Vysvětlující ukazatel 2008 2009 Δ ΔXᵢ Pořadí

Zisková marže - 0,087 - 0,295 - 0,209 - 0,679 1.

Obrat aktiv 1,351 0,739 - 0,612 0,436 2.

Finanční páka 2,412 2,495 0,083 - 0,018 3.

Absolutní změna X X X - 0,262 X

Vysvětlující ukazatel 2009 2010 Δ ΔXᵢ Pořadí

Zisková marže - 0,295 - 0,072 0,223 0,412 1.

Obrat aktiv 0,739 0,813 0,074 - 0,013 2.

Finanční páka 2,495 2,329 - 0,166 0,010 3.

Absolutní změna X X X 0,408 X
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který lze považovat za nevýhodu při aplikování této metody, ale i přesto jsme získali údaje, 

které jsou pro nás velmi užitečné. 

4.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita a solventnost je nesmírně důležitá s ohledem na to, že podnik je nucen 

splácet svoje závazky vůči jiným osobám ve stanovených termínech. Ukazatelé, které 

využijeme pro zpracování této části, jsou založené na vztahu složek sledovaného oběžného 

majetku a krátkodobých závazků. Nejenom že je nezbytné kontrolovat hodnoty jednotlivých 

druhů likvidity, ale i poměr mezi nimi. Jestliže je rozdíl příliš velký, opětovně management 

musí řešit další problém. V našem případě se budeme věnovat všem druhům likvidity 

jednotlivě. 

Mez doporučených hodnot u okamžité likvidity je splněna pouze v roce 2009, který 

jsme si již několikrát nazvaly kritickým a naprosto nepříznivým. Je tedy paradoxem, 

že zrovna v tomto roce byl splněn doporučený interval pro splatnost krátkodobých závazků 

krátkodobými finančními prostředky. Při vzhlédnutí tabulky 4.7 si ho ale můžeme vysvětlit 

jednoduchým způsobem. Tatra, a. s. disponovala v daném roce nejvyšším množstvím finanční 

prostředků a finančními ekvivalentů a zároveň nejnižším množstvím krátkodobých závazků. 

V ostatních letech jsou hodnoty okamžité likvidity pod hranici 0,2, takže společnost nemá 

k dispozici prostředky v takové míře, které by pokryly závazky ve splatných termínech. 

V letech 2008 a 2010 se nachází firma v naprosto nelikvidní situaci.   

Tab. 4.7 Vývoj ukazatelů likvidity

 

 

2006 2007 2008 2009 2010

  Oběžná aktiva 2 051 345 2 177 064 2 738 947 1 458 433 1 037 708

Zásoby 1 053 209 1 031 427 1 732 922 852 726 553 230

Krátkodobé finanční prostředky 107 773 130 554 14 067 171 097 33 986

Krátkodobé závazky 722 315 825 384 978 673 431 423 820 448

Okamžitá likvidita 0,149 0,158 0,014 0,397 0,041

Pohotová likvidita 1,382 1,388 1,028 1,404 0,591

Běžná likvidita 2,840 2,638 2,799 3,381 1,265
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Hodnoty pohotové likvidity jsou v pořádku mimo posledního roku 2010, kterému 

ěji. Rozdíl mezi okamžitou likviditou a pohotovou likviditou je 

zachycen ve velikosti pohledávek. Znamená to tedy, že Tatra, a. s. eviduje ve svém ú

spoustu pohledávek, které ještě nebyly uhrazeny ve prospěch účtů našeho analyzovaného 

ěratelé alespoň část svých závazků, nesnížila by se

zvýšila by se hodnota okamžité likvidity, což by podniku mohlo 

jejich nesolventnosti. Zajištění dostatečného množství finančních

dalo zajistit zvýšením zálohových částek před realizováním zakázky. 

Vývoj ukazatelů likvidity 
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tržeb v daném roce, jak můžeme zaznamenat v tabulce 4.2. Nevážou se k nim jenom peněžní 

prostředky na pořízení, ale i náklady spojené se skladováním, které snižuji rentabilitu.  

Všechny tři ukazatele likvidity v roce 2010 jsou pod hranici doporučený limitů, 

což pro management nejsou dobré zprávy. Nedokážou pokrýt krátkodobé závazky 

ani s jednou formou. Okamžitá, pohotová i běžná likvidita je nedostačující ve vztahu 

k závazkům, které vzrostly skoro o 389 025 tis. Kč, ale zásoby, pohledávky i krátkodobé 

finanční prostředky markantně klesly. V grafu 4.3 je viditelně graficky znázorněno, jak se 

všechny zainteresované části snížily a s tím i související úroveň likvidity.  

4.4 Ukazatele finanční stability 

Využívání cizího kapitálu je pro společnost velmi prospěšné, neboť ve správné výši 

podporuje funkčnost podniku, zvyšuje zisk a s ním spojenou rentabilitu. Ukazatele finanční 

stability slouží taky k analyzování poměru mezi stálou a oběžnou složkou majetku, úrokového 

zatížení nebo i k zjištění, do jaké míry je krytý majetek vlastními zdroji. Abychom dokázali 

posoudit celkové finanční zdraví Tatry, a. s., musíme zpracovat i tento úhel pohledu, který 

nám poskytne další možnosti k rozhodování.  

Tab. 4.8 Vývoj ukazatelů finanční stability 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010

Celková aktiva 3 808 541 4 471 137 4 874 812 3 263 866 2 696 177

Oběžná aktiva 2 051 345 2 177 064 2 738 947 1 458 433 1 037 708

Stálá aktiva 1 631 149 1 804 030 2 085 527 1 757 077 1 610 855

Vlastní kapitál 1 736 926 2 594 659 2 021 362 1 308 368 1 157 612

Cizí kapitál 2 069 643 1 876 478 2 853 450 1 955 498 1 538 565

EBIT 198 302 547 189 214 912 -480 463 -80 237

Nákladové úroky 55 909 39 301 63 846 68 596 40 629

Celková zadluženost 0,543 0,420 0,585 0,599 0,571

Krytí aktiv vlastními zdroji 0,456 0,580 0,415 0,401 0,429

Struktura majetku 1,258 1,207 1,313 0,830 0,644

Úrokové krytí 3,547 13,923 3,366 -7,004 -1,975
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ěr podporuje vyšší příjmy, zisky a samozřejmě i vyšší rentabilitu. 
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schopna v daném roce zaplatit nákladové úroky z EBITu. Tyto informace nám poskytuje 

poslední řádek tabulky 4.8, ve kterém můžeme zachytit, jak silně provozní zisk je zatěžován 

úroky v jednotlivých letech. Roky 2006 až 2008 je možné považovat na úspěšné. Tatra, a. s. 

dokázala vypůjčený kapitál proměnit v zisk, takže náklady s ním spojené se vrátí 3,56krát 

v roce 2006. Následující rok je ještě efektivnější, neboť tehdy provozní zisk převýšil 

nákladové úroky téměř 14krát. V roce 2008 se snížil analyzovaný zisk. Zadluženost se zvýšila 

až na 58 %. Je tedy pochopitelné, že úrokové krytí pokleslo na 3,37krát. Přesto všechno se 

pořád pohybujeme v kladných číslech. V letech 2009 a 2010 nastala změna v neprospěch 

společnosti. Tatra, a. s. je ve ztrátě, takže nemá prostředky, kterými by dokázala pokrýt úroky. 

Situace se sice mírně zlepší v roce 2010, ale nadále cena za půjčení cizích prostředků 

představuje velkou finanční zátěž. 

4.5 Shrnutí celkové finanční situace 

Zpracovali jsme ukazatele, které nám umožnili udělat si představu, jak na tom je 

společnost Tatra, a. s. s rentabilitou, likviditou a finanční stabilitou. Na základě zjištěných 

informací můžeme i teď rozdělit analyzované období na příznivou a neuspokojivou část. 

První část je charakteristická poměrně úspěšnými výsledky z pohledu rentability, 

víceméně i finanční stability a likvidity. Tatra, a. s. dokázala proměnit nabytá aktiva 

do podoby provozního zisku v průměru za roky 2006 až 2008 ve výši 15,38 %. Zjišťovali 

jsme taky informace pro vlastníky společnosti, jejíž podstata spočívá ve vyjádření, jakým 

způsobem se manipulovalo s jimi vloženým kapitálem. V letech 2006 a 2007 jim přinesl čistý 

zisk v průměru 0,245 Kč na 1 Kč vlastního kapitálu. Největší vliv na tento výsledek měla 

zisková marže a samozřejmě i rostoucí tržby podílející se právě na hodnotě PMOS, které se 

navyšovaly až do roku 2008.  

Druhá část analyzovaného období je ovlivněna celosvětovou hospodářskou krizi, jejíž 

výsledky se podle toho odvíjí. Roky 2009 a 2010 jsou ztrátové. Ani vložená aktiva či vlastní 

kapitál nejsou zhodnocené na takové úrovni, aby přinášely do společnosti a vlastníkům užitek. 

V těchto letech jsou tržby až trojnásobně nižší, než tomu bylo v předchozích letech, 

takže nebylo možné úspěšně pokrýt náklady spojené hlavní činností podniku. Přeměna aktiv 

do jiných forem se rovněž zpomalila až na dobu 487 dní, což je téměř o 200 dní déle, než 

tomu bylo v rentabilních letech. Důsledkem finančních nákladů je čistý zisk akciové 

společnosti Tatra v roce 2008 v záporných číslech, přestože podnik měl kladný provozní 

hospodářský výsledek. 
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Vývoj z pohledu likvidity je na základě běžné a pohotové likvidity v naprostém 

pořádku, pomineme-li odchylky, ke kterým se vyjádříme. Společnost sice udržuje na skladě 

nadbytečné množství zásob, se kterými jsou spojené náklady na skladování, ale i přesto jsou 

hodnoty i nadále v doporučených mezích. Výjimku tvoří u běžné likvidity rok 2009, 

ve kterém hodnota překročila maximální limit o 1,381, což opětovně je vlivem velikosti 

zásob. V roce 2010 je hodnota běžné likvidity na úrovni 1,265. Výkyv není způsoben 

nedostatkem hmotných části oběžného majetku, ale celkově nepříznivým rokem ze všech úhlů 

pohledů, které se promítly do všech třech ukazatelů likvidity. I pohotová likvidita v tomto 

roce je pod hranici a to ve výši 0,0591. 

Okamžitá likvidita pro Tatru, a. s. je v katastrofických číslech mimo roku 2009, 

ve kterém hodnota 0,397 odpovídá doporučeným rozmezím. V ostatních letech se úroveň 

okamžité likvidity pohybuje ve výši 0,091. Podnik nemá dostatek finančních prostředků 

či jejich ekvivalentů k pokrytí krátkodobých závazků. Porovnáním okamžité a pohotové 

likvidity je evidentní, že firma vlastní velké množství nesplacených pohledávek. Částečně lze 

vyřešit nedostatek peněžních prostředků na bankovních účtech podniku zvýšením záloh 

na uskutečnění dodávek.  

Tatra, a. s. dlouhodobě překračuje limit optimálního financování prostřednictvím 

cizích zdrojů. Mimo roku 2007 se průměrně zadlužuje ve výši 57,45 % na celkovém kapitálu. 

Nesvědčí to nic dobrého vzhledem k růstu nákladových úroků, které se vážou k využití 

externích prostředků. V letech 2006 až 2008 dokázala vyprodukovat provozní zisk několikrát 

vyšší, než je hladina nákladový úroků. Od roku 2009 převyšují nejenom provozní náklady 

provozní výnosy, ale i nákladové úroky již podnik není schopen krýt svým ziskem.  

Při analyzování struktury majetku jsme získali neuspokojivé výsledky pro roky 2009 

a 2010. V těchto letech klesl poměr mezi dlouhodobým a krátkodobým majetek 

pod hodnotu 1. Tržby ve výrobním podniku, kterým Tatra, a. s. je, plynou převážně prodejem 

jejich výrobků a služeb. Jestliže ve společnosti převažují stálá aktiva, jsou buď nevyužitá 

maximálním způsobem, nebo oběžný majetek je na nedostačující úrovni. V našem případě to 

je spíše nadbytečným množstvím dlouhodobých aktiv. 
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4.6 Doporučení 

Zhodnotíme-li celkové zdraví za poslední roky, můžeme sdělit, že Tatra, a. s. je 

ve velmi složité a finančně těžké situaci. Je nelehké doporučit možná řešení, neboť máme 

i přes provedenou finanční analýzu na vybraných ukazatelích omezené znalosti interních 

postupů a procesů.  

Tatra, a. s. se potýká se čtyřmi hlavními problémy, které ohrožují existenci podniku 

a znesnadňují finanční řízení. Komplikace jsou způsobené nízkou likviditou, vysokou 

zadluženosti, nevhodnou strukturou majetku a v neposlední řadě ztrátou.  

Stav vypovídající na základě ukazatelů běžné a pohotové likvidity je v adekvátních 

limitech, pomineme-li rok 2010, který je ve všech směrech likvidity příkladem nevhodných 

výsledků. V roce 2008 společnost naopak vlastní příliš mnoho oběžných aktiv ve vztahu 

ke krátkodobým závazkům. Je to způsobeno nadbytečným množstvím skladovaných zásob. 

Hodnoty okamžité likvidity jsou pod hranici doporučených mezí, což pro podnik znamená 

alarmující situaci. V průměru se pohybují ve všech letech ve výši 0,091. Výjimku tvoří 

rok 2009, ve kterém peněžní prostředky jsou ve výši 40 % krátkodobých závazků. Podnik 

není schopen pokrýt svoje závazky finančními prostředky. Taková situace ho vede k naprosté 

nesolventnosti. Zvýšením přijatých záloh na zrealizování dodávek, by se navýšily peníze 

na bankovních účtech, kterými by mohly být snížené závazky vůči dodavatelům. Zároveň 

by firmu nezatěžovalo vysoké riziko spojené s nedobytnosti určitých pohledávek. Akciové 

společnosti Tatra by rovněž mohlo pomoci snížení velikosti zásob. Tímto způsobem 

by se přetáhly prostředky vázané z méně likvidní části do peněz, jejíž účinnost by měla 

výraznější efekt. Přitom s nižší úrovní zásob jsou spojené i nižší náklady se skladováním, 

což by se promítlo i do výsledku hospodaření.  

Dalším zásadním problémem je příliš vysoká zadluženost, která je téměř na 60 %. 

Tatra, a. s. mimo roku 2007, ve kterém využívání cizích zdrojů bylo na úrovni 42 %, 

překračuje limity optimálního financování. S tím souvisí i úrokové zatížení na výsledek 

hospodaření a krytí nákladových úroků provozním výsledkem. Se současnými úvěry již 

společnost nic neudělá mimo jejich splácení. Do budoucna by ale neměli přijímat další, neboť 

jejich investice nedokážou přinést dostatečný zisk, kterým by pokryla náklady spojené 

s úvěry. Znamená to tedy, že výsledek hospodaření je zatěžován poměrně vysokými 

nákladovými úroky s ohledem na nerentabilní situaci. Nižší zadluženosti je možné dosáhnout 

i splácením svých krátkodobých závazků, protože i ony se podílejí na vysoké míře užitých 
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cizích zdrojů. K tomu samozřejmě potřebujeme mít dostatek finančních prostředků, kterými 

bychom dokázali splatit závazky. Opětovně jsme se dostali k problému okamžité likvidity. 

V kritických letech 2009 a 2010 stálá aktiva převyšují oběžný majetek v průměru 

o 26,5 %, čímž se zbytečně zatěžuje výsledek hospodaření formou nákladů na opravy 

a udržování. Navíc nepřinášejí zisk, takže jejich držení je spíše přítěží. Tatra, a. s. by měla 

zhodnotit, zda dlouhodobý majetek v takové míře vůbec potřebuje nebo zda je výhodnější 

ho odprodat. Získané tržby by navýšily pohotovou likviditu a po splacení i okamžitou 

likviditu. Takto by se mohly snížit i krátkodobé závazky a pochopitelně i celková zadluženost. 

Navyšování oběžného majetku není zrovna ideální verze zlepšení situace. Je možné nakoupit 

zásoby, ale pokud je nelze rychlým způsobem proměnit v peněžní prostředky, které evidentně 

podnik potřebuje, není to správná úvaha. 

Od roku 2008 je společnost v naprosto nerentabilní fázi, jejíž výsledky na základě 

ukazatele ROA a ROE nelze považovat za úspěšné. Nejhorší hodnoty jsme zaznamenali 

v roce 2009, ve kterém ROE je až v dramatické výši -54,54 %. ROA v tomto roce také 

dosahuje záporných čísel, tj. -36,72 %. Všechny výše uvedené komplikace v podobě nízké 

likvidnosti, vysoké zadluženosti a vysokého zatížení nákladovými úroky se promítají 

do výsledků hospodaření. Na příznivé hospodaření má významný vliv i rychlost přeměny 

aktivních prvků společnosti do finanční podoby. Právě v kritických letech se tato doba 

prodlužuje až na 487 dní, což zapříčiňuje nižší úroveň likvidity i horší výsledky rentability. 

Ztráta vyplývá z nevyužití možností společnosti a přebytečným zatěžováním cizím kapitálem. 

Snížením nákladů na údržbu a opravy dlouhodobého majetku, na skladování oběžného 

majetku a úrokových nákladů by mohlo přispět ke snížení ztráty. Vezmeme-li také v potaz, 

že náklady na chod podniku jsou vysoké vzhledem k tržbám za jejich výkony, mělo by se 

zvážit, zda náklady není možné eliminovat. K vylepšení finanční situace by mohlo přispět 

i mírné navýšení obchodních marží a přidaných hodnot. Tatra, a. s. pro svoji tradici 

a všeobecnou image vysokých standardů kvality si může dovolit i mírné zdražení, které 

by prospělo k zlepšení výsledků ROA a následně i ROE a přitom by to neohrozilo poptávku 

po produktech.  

Celosvětová krize i nadále ovlivňuje výsledky společnosti silným způsobem. 

Všeobecně by Tatře, a. s. nejvíce pomohlo zlepšení globální ekonomiky. Zvýšila by se tím 

poptávka po výrobcích a službách a následně i jejich prodej.   
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5. Závěr 

Celou bakalářskou práci jsme věnovali finanční analýze. Zabývali jsme se nejprve 

účetními výkazy, neboť právě data z nich jsou podkladem pro celé zpracování. Museli jsme si 

vysvětlit údaje, které nám jsou v nich poskytnuté a stejně tak jsme museli věnovat čas 

překážkám, které jim berou na věrohodnosti. Až po těchto vstupních informacích jsme přešli 

k samotné finanční analýze, která je předmětem této práce. Představili jsme si jednotlivé 

ukazatele, které využíváme v následující praktické části. Podstoupili jsme detailní rozbor 

ukazatele rentability vlastního kapitálu, abychom získali představu, který ze složenin ho 

nejvíce ovlivňuje. 

Praktickou část jsme věnovali zjišťování finanční situace ve společnosti Tatra, a. s. 

Aplikovali jsme na tomto podniku vybrané ukazatele rentability, likvidity a finančního 

stability v letech 2006 až 2010, abychom získali reálný pohled na finanční pozici. Výsledky 

jsme průběžně zpracovávali do tabulek, grafů a komentovali údaje. Na konci praktické 

kapitoly jsme celou situaci shrnuli a uvedly určité kroky pro zlepšení situace.  

Cílem práce bylo celkové zhodnocení finanční situace a nastínit řešení pro zlepšení. 

Těmto dvěma bodům jsme se věnovali k závěru čtvrté kapitoly, ve které jsme navrhli i určité 

možnosti, které by mohly mít příznivý dopad na celkovou společnost. 

Zjistili jsme, že společnost Tatra, a. s. je nucena řešit významné problémy s vysokou 

zadlužeností, nízkou likviditou, nevhodnou strukturou majetku a nízkou rychlostí obratu 

aktiv, které se negativně projevují do celkového výsledku hospodaření, jehož hodnota je 

ztrátová. Na nepříznivou situaci podniku má vliv i celkově špatně vyvíjející se ekonomika 

České republiky, ale i celého světa. Než vypukla globální hospodářská krize, Tatře, a. s. se 

dařilo poměrně úspěšně z pohledu rentability, ale komplikace s vysokou zadluženosti 

a nesolventnosti byla nucena řešit i v těchto letech.  

Pro společnost je vhodné, aby byly zajištěné finanční prostředky formou navýšení 

záloh na zrealizování dodávek, kterými si řídící pracovníci zlepší stav okamžité likvidity 

a zároveň kterými by se daly snížit krátkodobé závazky. Takto by bylo možné i částečně 

zlepšit celkovou zadluženost, která je v současnosti velmi vysoká. Tatře, a. s. zcela určitě 

nedoporučuji další dlouhodobé úvěry, neboť podnik nedokáže efektivně nabytý kapitál využít 

ve prospěch kladného výsledku hospodaření. Stejně jako Tatra, a. s. nedokáže proměnit 

kapitál na zisk, tak ani dlouhodobá aktiva nepřinášejí dostatečný užitek. Vzhledem k této 
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situaci je tedy naprosto nepřípustné, aby společnost vlastnila stálá aktiva na takové úrovni, 

ve které je eviduje v současné době. Aby se struktura majetku změnila ku prospěchu 

společnosti, je na místě zvážit, zda nebude lepší nevyužitý a nepotřebný dlouhodobý majetek 

odprodat a získanými tržbami pokrýt závazky z obchodně-dodavatelských vztahů. Ke zlepšení 

rentability prospěje snížení nákladů spojené s hlavní činností podniku, ale také mírné 

navýšení obchodních marží a přidaných hodnot. 

Navrhovaná řešení jsou založená na zjištěných údajích z ukazatelů finanční analýzy. 

Tyto možnosti by mohly nápomoci ke zlepšení celkové finanční situace a příznivého vývoje 

do budoucnosti. 
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