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Anotace: 

 Předmětem diplomové práce „Posouzení finanční výkonnosti firmy“ je aplikace 

vybraných metod finanční analýzy na konkrétní podnik s cílem zhodnotit jeho finanční 

situaci. Teoretická část se zabývá jednotlivými metodami finanční analýzy a jejich popisu. 

V praktické části je tato teorie aplikována na stavební firmu Startronic s.r.o. V závěru se na 

základě výsledků provedených výpočtů budu zabývat zhodnocením finanční pozice firmy a 

návrhy na zlepšení její situace ve srovnání s konkurenčními podniky v odvětví. 
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This Master Thesis entitled the «Financial Performance Assessment of a Company» 

applies selected methods of financial analysis on a specific company in order to assess its 

financial situation. The theoretical part covers individual methods of financial analysis and 

their description. This theory is then applied in the practical part on Startronic s.r.o., a 

construction company. In conclusion I will assess the financial position of this company based 

on the calculations performed and the improvement proposals to its situation in comparison to 

its industry competitors. 
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   ÚVOD 

  

Každý podnik usiluje o to, aby byl úspěšný. K tomu je zapotřebí, učit se novým 

dovednostem, být lepší než většina jeho konkurentů a více rozvinout své schopnosti. Podnik 

by měl rozumět  příčinám  svého úspěhu či nespěchu v podnikání, aby mohl včas reagovat na 

vnitří a vnější vlivy a včas ovlivnit své hospodaření směřující k jeho lepším výsledkům.  

Je proto zapotřebí včas diagnostikovat, jak po stránce obchodní, tak i zejména 

finanční, zda jeho stabilita není ohrožena. Nestabilita by mohla ohrozilt základní kritéria 

fungování podniku, a to zejména schopnost vytvářet zisk, zajišťovat dostatečné zdroje pro 

obnovu majetku, zhodnocovat vložený kapitál a v neposlední řadě zajistit jeho platební 

schopnost. 

Celá řada českých průmyslových firem se v dnešním silném konkurečním prostředí 

potýká doslova s bojem o přežití, zejména pak v odvětví trhu jako je stavebnictví. Je to dáno 

množstvím vlivů a k těm bezesporu největším patří probíhající současná ekonomická recese.  

Globální ekonomická recese se hluboce odráží na hospodaření stavebních firem. 

Celkový objem zakázek trhu financovaným jak z financí veřejných, tak soukromých, se 

zásadním způsobem snižuje a tento stav vyvolává díky silné konkurenci na trhu vysoký tlak 

na cenu.  Dalším nepříjemným vlivem pro odvětví stavebnictví je zájem vlády v ČR o 

vyrovnaný státní rozpočet a očekává se vládní rozhodnutí zvyšující sazbu DPH pro stavební 

díla. Růst DPH ovlivní zejména konečné zákazníky, kteří nejsou plátci DPH, a dá se tedy 

očekávat další úbytek potenciálu obchodních příležitostí v segmentu privátních drobných 

investorů, kteří jsou zajímavými zákazníky zejména pro malé a střední stavební společnosti. 

     Většina firem vidí příležitosti ve snižování firemních nákladů a stabilizaci ekonomické 

situace firmy v očekávaných chudších letech, což souvisí se změnou podnikové strategie a 

politiky. Je potřeba identifikovat, které náklady je možné optimalizovat, redukovat či přímo 

eliminovat.   

 Dalším důležitým finančním nástrojem pro přijímání strategických a operativních rozhodnutí 

je systém finančních ukazatelů známý pod názvem finanční analýza.  Ta zaujímá klíčové 

postavení nejen při hodnocení minulého a současného stavu podniku, ale umožňuje  

i mezifiremní srovnání v rámci odvětví i srovnání meziodvětvové.  
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      Cílem mé diplomové práce je zpracovat teoretický výklad finanční analýzy a následně 

tuto metodu aplikovat na vyhodnocení ekonomické výkonnosti a stability stavební společnosti 

Startronic s.r.o. Tyto rozbory budu provádět na základě získaných zdrojů: rozvahy a výkazů 

zisku a ztráty za období 2006 – 2010 včetně příloh k účetním závěrkám. 

       V teoretické části, která má tvořit podklad pro část praktickou se budu zabývat 

jednotlivými metodami finanční analýzy a jejich popisu. V praktické části tyto poznatky 

uplatním v samotné analýze. Bude provedena analýza poměrových ukazatelů, analýza 

ukazatelů pyramidových soustav, bankrotních a bonitních modelů a současně na základě 

matematicko – statistických metod provedu mezipodnikové srovnání firem v daném odvětví. 

V závěru diplomové práce se budu na základě výsledků analýzy zabývat zhodnocením 

finanční pozici firmy a navrhnu doporučení vyplývající ze zjištěných poznatků ve srovnání 

s konkurenčními podniky v daném odvětví.  
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1. FINANČNÍ ANALÝZA 

      

Pojem finanční zdraví (financial health) byl převzat z anglosaské literatury a používá 

se pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. Stručná teze definice finančního zdraví 

je likvidita plus rentabilita. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, schopnost dosahovat 

takové míry zhodnocení vlastního kapitálu, která je požadována investory (akcionáři) 

vzhledem k výši rizika, s jakým je druh podnikání spojen. Dále u finančního zdraví záleží 

především na výnosnosti (rentabilitě) ale také s přihlédnutím k riziku. Finančně zdravý 

podnik musí být schopen vytvářet zisk.Ten má největší význam jako součást poměrového 

ukazatele, jímž měříme rentabilitu podniku. Zároveň musí být podnik schopen uhrazovat 

závazky, nesmí mít problémy s likviditou. Důležitý je tedy předpoklad dlouhodobé likvidity, 

kterou významně ovlivňuje poměr cizích finančních zdrojů k vloženému vlastnímu kapitálu. 

Čím menší je podíl cizích zdrojů, tím je podnik v budoucnu méně zatížen fixními platbami 

úroků. Pevné finanční zdraví vytváří předpoklady k získávání externích finančních zdrojů pro 

další rozvoj podniku, neboť zisk je zdrojem splácení úvěrů, zároveň však podnik musí být 

schopen zabezpečit svůj efektivní rozvoj i z interních zdrojů. Představa finančně zdravého 

podniku záleží na účelu, pro který se finanční zdraví analyzuje. V důsledku měnících se 

podmínek (změny úrokové míry, devizového kurzu) může také docházet k neustálému 

přehodnocování finančního zdraví jednotlivých tržních subjektů. [5]  

      K posouzení finančního zdraví nám slouží finanční analýza, kterou nejvýstižněji 

můžeme pojmenovat definicí, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. [12] Cílem finanční 

analýzy je tedy nejen rozpoznat již zmíněné finanční zdraví podniku ale i identifikovat 

slabiny, které by mohly vést k problémům a determinovat silné stránky, na kterých by firma 

mohla stavět. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti  

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.[4]  

      Z hlediska podniku je pro finanční strategii rozhodující stanovení optimálních 

ekonomických a finančních parametrů, které závisí na mnoha vlivech např. obor podnikání, 

velikost podniku, postavení na trhu a další faktory. Účelem finanční analýzy je komplexně 

vyjádřit majetkovou a finanční situaci podniku, podchytit všechny její složky  a při 

podrobnější analýze některou z jejich složek zhodnotit. Základním požadavkem na analýzu je 

komplexnost – zvážení všech vzájemně spjatých vlastností hospodářského procesu. Dalším 
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požadavkem je soustavnost provádění finanční analýzy, která by se neměla provádět jen 

v souvislosti se zpracováním účetní závěrky a výroční zprávy, ale měla by se stát běžnou 

součástí každého podniku. 

 

1.1 Uživatelé finanční analýzy 

      Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, odrážejí úroveň podniku a 

jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů ,tak, jak to vyplývá ze 

složitosti vztahů podniku. Potřebu finančních informací jednotlivých zainteresovaných 

subjektů lze rozdělit z různých pohledů takto [4]: 

    Externí uživatelé 

        ● Investoři – poskytovatelé kapitálu, jsou primární uživatelé finančně – účetních 

informací. Jde o informace, týkající se rozhodování o budoucích investicích (míra rizika, 

výnosnost vložených prostředků) a informace o schopnosti manažerů využívat zdroje, které 

investoři do podniku vložili (stabilita a likvidita podniku, disponibilní zisk a dividendová 

politika) 

         ● Obchodní partneři – zajímají se o platební schopnost podniku, likviditu a vyžadují 

dlouhodobou stabilitu dodavatelských vztahů. Patří zde jak dodavatelé, tak odběratelé. 

         ●  Banky a jiní věřitelé – sledují o podniku informace, týkající se jeho finanční situace. 

Jde především o likviditu a míru zadluženosti podniku, podle kterých se banky rozhodují, zda 

poskytnou podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

         ● Stát a jeho orgány – jejich zájem je soustředěn na finance – účetní data určená pro 

statistiku, ke kontrole plnění daňových povinností a dodržování smluvních podmínek 

v podnicích, kterým byla poskytnuta státní zakázka. 

         ● Ostatní externí uživatelé  - mohou být např. konkurence, odbory, daňoví poradci, 

analytici, burzovní makléři. 
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  Interní uživatelé 

         ● Manažeři firmy – využívají informace z finanční analýzy pro strategické a operativní 

řízení, aby přijímali na základě těchto podkladů správná rozhodnutí do budoucna v oblastech 

financování, investování, rozdělování disponibilních zisků apod. 

        ● Majitelé firmy – ověřují si, zda prostředky, vložené do firmy jsou zhodnocovány a 

řádně využívány. Zajímají je hlavně ukazatele tržní hodnoty firmy a výnosnosti. 

        ●  Zaměstnanci podniku se zajímají především o jistotu zaměstnání, spojenou se 

sociálními a mzdovými podmínkami. Obdobně jako manažeři mají sami zájem na prosperitě a 

stabilitě podniku 

 

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

      Důležitým a základním zdrojem informací pro finanční analýzu je volba vhodných dat. 

Ta by měla být nejen kvalitní ale zároveň také komplexní. Veškerá vstupní data jsou 

získávána ze zdrojů, které můžeme členit podle různých hledisek: 

a) podle původu 

 interní informace – týkají se podniku, v podniku vznikají a jsou zde evidovány. Interní 

informace se dělí na oficiální (vykazované podle zákona) a ost. 

 externí informace – pocházejí z vnějšího prostředí podniku a týkají se nejen okolí 

podniku ale i podniku samotného. 

b) podle typu 

 finanční informace – jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách a pocházejí z účetnictví 

(zahrnují finanční výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy 

finančních analytiků a vedení firmy aj.  

 nefinanční informace – evidují se mimo účetní systém. Obsahují firemní statistiky 

podniku, odbytu zaměstnanosti, prosperity, normy spotřeby, interní směrnice. 
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c) podle praktického hlediska (tzn. odkud můžeme vstupní data pro finanční analýzu 

získat) se dělí na : 

 účetní zdroje – výkazy sestavované pro daňové účely, výkazy finančního účetnictví, 

výroční zprávy apod. 

 ostatní zdroje dat o podniku a jeho okolí – vnitřní směrnice podniku, podniková 

statistika, komentáře odborného tisku, zprávy a výhledy budoucího vývoje podniku 

zpracované managementem, informace poradenských, ratingových nebo auditorských 

společností.   

Interní zdroje dat 

      Základním interním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka, jejíž 

obsah stanoví zákon (zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). 

Povinnými prvky účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha, nepovinným 

avšak standardním účetním výkazem je přehled o peněžních tocích (výkaz cash – flow). 

Rozvaha 

      Rozvaha (bilance) je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) 

vždy k určitému datu. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě 

(v okamžiku účetní závěrky).[5] 

      Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí 

(pasiv)na straně druhé k určitému datu, většinou k poslednímu dni účetního období 

v peněžním vyjádření. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě (v 

okamžiku účetní závěrky). V rámci majetkové struktury zjišťujeme v jakých konkrétních 

druzích je majetek vázán a jak je oceněn, jeho opotřebení,jak rychle se obrací apod. Naproti 

tomu zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek pořízen, 

přičemž se primárně zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich 

strukturu.[11] 
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 Výkaz zisku a ztráty 

      Výkaz zisku a ztráty podává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za 

určité období. Konkretizuje, které náklady a výnosy se podílely na tvorbě výsledku 

hospodaření běžného období, který je v rozvaze zobrazen jako jediný údaj. Slouží k posouzení 

schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Z ekonomických důvodů má výsledek 

hospodaření jednoznačnou prioritu. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt 

několik stupňů výsledků hospodaření. Ty se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do jejich 

struktury vstupují. Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti – 

odráží schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek hospodaření.[11] 

      Z hlediska finanční analýzy mají největší význam výnosy, tržby, provozní výsledek 

hospodaření, nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek 

hospodaření za účetní období.[6] 

 

Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků – Cash flow 

      Výkaz cash flow – účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních 

prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží k posouzení skutečné 

finanční situace. Podává také informace o peněžních tocích v průběhu účetního období. 

Peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje).Výkaz je možno rozdělit na tři 

základní části [12]: 

●   provozní činnost, 

●   investiční činnost, 

●   finanční činnost. 

      Výkaz cash flow umožňuje oddělit peněžní prostředky (cash) vyprodukované 

podnikem z vygenerovaných výnosů (zisků) a identifikovat principiální zdroje a užití těchto 

peněz. Výkaz se odvozuje z účetních dat a stal se třetím hlavním výkazem, doplňujícím 

rozvahu a výkaz zisku a ztráty.[12] 
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2. TECHNICKÁ ANALÝZA PODNIKU  

      

Systém finanční analýzy není žádným způsobem legislativně upraven právními 

předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční a daňová 

problematika, což značně komplikuje provádění finanční analýzy a způsobuje nejednotnost 

terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladů a interpretace jejich výsledků.[6] 

Obr.2.1  Metody finanční analýzy 

 

Pramen: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Podklady skryté v účetnictví II. Finanční analýza účetních výkazů. 

3.vyd. Praha: Polygon, 1997. ISBN 80-85967-56-1,s.21 

      Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci 

finanční analýzy vznikla celá řada metod finančního zdraví firmy, které je možno s úspěchem 

aplikovat. Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného 
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rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch. Základem různých metod finanční analýzy jsou 

finanční ukazatele. Těmi rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. 

Volba typu ukazatele je dána účelem, komu mají výsledky sloužit a cílem finanční analýzy, 

který je většinou dán podnikatelským záměrem a okolnostmi, za jakých je zpracován.[11] 

Základní členění finanční analýzy 

U finanční analýzy rozlišujeme dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů – 

fundamentální a technická analýza. 

Fundamentální analýza – je založena na hodnocení kvalitativních informací podniku 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. (např.SWOT analýza). 

Technická analýza – využívá matematicko – statistických metod ke kvantitativnímu 

zpracování dat, které následně kvalitativně vyhodnotí. 

Elementární metody 

Mezi elementární metody finanční analýzy patří: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

o Analýza trendů (horizontální analýza). 

o Procentní analýza komponentů (vertikální analýza). 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

o Čistý pracovní kapital. 

o Čisté pohotové prostředky. 

o Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy. 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o Rentability (profitability ratios). 

o Aktivity (asset utilization ratios). 

o finanční zadluženosti (debt ratios). 

o likvidity (liquidity ratios). 

o ukazatele kapitálového trhu (market value ratios). 

o ukazatele cash flow. 

 Analýza soustav ukazatelů 

o pyramidové rozklady – Du Pont analýza. 

o matematicko – statistické metody – Bodovací metoda. 
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 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

o bankrotní modely – Altmanův model (Z – skóre). 

 

2.1  Analýza poměrových ukazatelů 

      Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. 

Vyjadřují vzájemný vztah mezi dvěma absolutními ukazateli. V rámci elementárních metod 

patří analýza poměrových ukazatelů k nejpoužívanějším a nejoblíbenějším nástrojům pro 

hodnocení výkonnosti, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti.[7] 

      Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich 

interpretace a hodnocení. Jsou určitým „sítem“, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. 

Poměrové ukazatele umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy 

a jsou i vhodným nástrojem průřezové analýzy a jako vstupní údaje mohou být používány 

v matematických modelech, umožňující popsat závislosti mezi jevy, klasifikovat stavy, 

hodnotit rizika a předpovídat budoucí vývoj.[17] 

Klasifikace poměrových ukazatelů 

      Poměrových ukazatelů je velké množství a praktickým používáním se vyčlenila určitá 

skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných a proto se klasifikují do určitých skupin – podle 

jednotlivých oblastí finanční analýzy. 

1. Ukazatele rentability ( profitability ratios ). 

2. Ukazatele aktivity ( asset utilization ratios ). 

3. Ukazatele zadluženosti ( debt ratios ). 

4. Ukazatele likvidity ( liquidity ratios ). 

 

 2.1.1  Ukazatele  rentability 

      

Rentabilita jako výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.[17] 
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      Ukazatelé rentability představují míru efektivnosti vložených prostředků do podniku, 

které obecně definujeme jako poměr zisku a vložených prostředků. Tyto prostředky zastupují 

kapitál (vlastní, celkový) nebo tržby. Ukazatelé rentability by obecně měly narůstat ale míra 

růstu i jejich velikost jsou závislé na odvětví, cenách a dalších faktorech. Podle toho jaký typ 

kapitálu je použit, rozlišujeme tyto ukazatele: 

 Rentabilitu aktiv ( Return on assets, ROA ), 

 Rentabilitu vlastního kapitálu ( Return on Equity, ROE ), 

 Rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu ( Return on Capital   

           Employed, ROCE ). 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on assets) – ukazatel ROA bývá považován za 

klíčové měřítko rentability. Poměřuje dosažený zisk s celkovými aktivy bez ohledu na zdroje, 

ze kterých byla tato aktiva financována. V praxi se používají modifikace ukazatelů rentability, 

které se liší podle toho, zda se pro výpočet použije zisk před úhradou úroků a daní EBIT, zisk 

před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT či zisk zvýšený o zdaněné úroky. Měřením ROA, 

vyjadřujeme celkovou efektivnost podniku, resp. produkční sílu. V případě zisku se do 

čitatele výše uvedeného ukazatele dosazuje většinou částka zisku před zdaněním a úroky 

placenými z cizího kapitálu. Je – li čitatel ukazatele definován jako součet zisku před 

zdaněním a úroků není vůbec podchycen efekt zdanění. Ukazatel v této podobě (nezdaněná 

rentabilita) informuje o tom, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze 

zisku.[12] 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity ) - tento poměrový 

ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu a tedy i jejich zhodnocení zisku. 

Posuzují vytvořený zisk jako výdělek z investovaného kapitálu. Proto se rentabilita vlastního 

kapitálu stává klíčovým kritériem výnosnosti kapitálu. Zajímá především akcionáře ale 

neméně i vedení podniku, které zodpovídá za efektivní spravování majetku akcionářů. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je definován jako poměr zisku po zdanění a vlastního 

kapitálu.     Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována výši čistého zisku ( po zdanění), dále 

pak vývojem vlastního kapitálu, který na rozdíl čistého zisku nepodléhá výrazným 

meziročním změnám. Pokud je vlastní kapitál velmi nízký, pak rentabilita nabývá vysokých 

hodnot. Stejně tak podnik, který je ve ztrátě a má záporný vlastní kapitál, výsledná rentabilita 
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nabývá kladných hodnot, což nedává žádný smysl. To znamená, že ukazatel rentability ztrácí 

v některých případech vypovídací schopnost.  

Kromě výše uvedených ukazatelů se používají další varianty ukazatelů rentability. Rentabilita 

tržeb ( Return on Sales )  a rentabilita nákladů. 

Rentabilita tržeb ( ROS – Return on Sales ) - ukazatel zisku v poměru k tržbám  

nebo i k výnosům ( ziskovost tržeb) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb, resp.výnosů, kolik dokáže podnik vyprodukovat zisku v Kč na 1Kč tržeb. 

Nejčastěji se uvádí v procentním vyjádření). Ukazatel by měl být používán zejména pro 

mezipodnikové srovnání a srovnání  v čase. 

Rentabilita nákladů 

      Ukazatel rentability nákladů nám udává, kolik Kč čistého zisku podnik získá vložením 

1Kč celkových nákladů. Je vhodné jej posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. 

Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do 

hospodářského procesu.[4] 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed )  

      Ukazatel ROCE je méně  častěji používaný ukazatel a je využíván 

k mezipodnikovému srovnávání. V čitateli zlomku jsou celkové výnosy investorů (pro 

vlastníky čistý zisk, pro věřitele úroky) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky 

podniku, tj. suma dlouhodobě investovaného kapitálu, jak akcionářů, tak věřitelů. Rentabilita 

dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic.[2] 

2.1.2  Ukazatele aktivity 

 

      Ukazatele aktivity umožňují vyjádřit, kvantifikovat a analyzovat, jak účinně a rychle 

podnik využívá svůj majetek. Aktivita je charakterizována hlavně rychlostí obratu celkového 

kapitálu, resp. obratem celkových aktiv. Vyjadřuje se poměrem tržeb (příp.výnosů) 

k celkovým aktivům. Jde o ukazatele počtu obratu a ukazatele doby obratu. 

●  Obrátka celkových aktiv  
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Ukazatel obratu celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu využití veškerého majetku 

podniku. Znázorňuje, kolikrát se celková aktiva v podniku za sledované období (nejčastěji 

rok) obrátí. 

●  Doba obratu aktiv 

      Doba obratu aktiv vyjadřuje obrácenou hodnotu výše uvedeného ukazatele a to za jak 

dlouhou dobu dojde k obratu celkových aktiv  (majetku) ke ve vztahu k tržbám. Pozitivní je 

co nejkratší doba obratu.     

●  Doba obratu zásob 

      Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních tržeb 

resp. nákladů. Tento ukazatel nám říká, jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob, neboli kolik dní trvá jedna obrátka.[6] 

      Obecně platí, čím vyšší je obrat a kratší doba obratu zásob, tím lépe. Hodnota doby 

obratu celkových zásob je však výslednicí mnoha protichůdných faktorů s ohledem na dobu 

obratu jednotlivých druhů zásob (materiálu, zboží, vlastní výroby a výrobků). 

●  Doba obratu pohledávek 

      Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek. Tzn.za jak dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Průměr doby splatnosti pohledávek je porovnáván s běžnými 

platebními podmínkami, za jakých firma fakturuje své zboží. Ukazatel slouží i ke kontrole 

úvěrové politiky podniku.  

●  Doba obratu závazků 

      Ukazatel vypovídá o platební disciplíně odběratelů, slouží k  vyhodnocení inkasní 

politiky podniku, a taktéž vypovídá, jakou rychlostí jsou plněny závazky firmy a 

charakterizuje platební disciplínu vůči obchodním partnerům. 

      Pro oba výše uvedené ukazatele dobu obratu závazků a dobu obratu pohledávek by 

měl v rámci zajištění solventnosti podniku platit vztah: 
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                                                                                                                                                   (vzorec 2.1) 

Doba obratu pohledávek < doba obratu závazků 

                      

 2.1.3  Ukazatele zadluženosti  

       

Ukazatelé zadluženosti měří rozsah využívání cizích zdrojů ke krytí aktiv. Zadluženost 

sama o sobě není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravé, finančně zdravé firmě 

může její růst přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k tržní hodnotě firmy. Obecně platí, že 

cena cizího kapitálu je závislá na době splatnosti úvěru a na stupni investorského rizika. Proto 

je výhodnější využívat krátkodobých cizích zdrojů než zdrojů dlouhodobého charakteru. 

Náklady na cizí kapitál představují obecně úrok, který musí podnik zaplatit k získání těchto 

zdrojů a náklady na vlastní kapitál jsou dividendy a výplaty podílů na zisku. Ukazatel pro 

hodnocení přiměřené zadluženosti:[2] 

 ●  Celková zadluženost    

     Tento ukazatel bývá nazýván ukazatelem věřitelského rizika. Riziko věřitelů je 

úměrně rostoucí se zadlužeností firmy, protože věřitelé preferují nízkou zadluženost. 

Doporučená hodnota je v rozmezí 30 – 40%.[2] 

  ●  Dlouhodobá zadluženost 

      Vyjadřuje jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými dluhy. Mezi dlouhodobé 

cizí zdroje řadíme dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

  ●  Běžná zadluženost 

      Poměřuje krátkodobé závazky k celkovým aktivům. Do krátkodobých závazků řadíme 

i běžné bankovní úvěry. 

  ●  Ukazatel úrokového krytí 

      Tento ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Obecně platí, 

že čím vyšší je úrokové krytí, tím je finanční situace lepší. 

  ●  Ukazatel úrokového zatížení 
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      Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část celkového efektu odčerpávají 

úroky.[1] Pří nízké úrovni úrokového zatížení podniku je možný zvýšený podíl cizích zdrojů. 

Vše závisí na rentabilitě činnosti podniku, na podílu finančních zdrojů, které podnik získal 

např.vydáním dluhopisů, na úrokové sazbě apod. 

      Finanční riziko platební neschopnosti se měří kromě výše uvedených ukazatelů 

zadluženosti i prostřednictvím ukazatelů finanční stability. 

 

 2.1.4  Ukazatele finanční stability 

      

Finanční stabilita je odolnost proti zhroucení financí podniku v důsledku úbytku cizích 

zdrojů.[6] 

      Tento ukazatel bývá někdy označován jako koeficient samofinancování. Zvyšování 

tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability. Hodnota součtu ukazatelů 

zadluženosti a stability je rovna 100%. Oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku. 

 ●  Finanční páka (Financial Leverage)- Majetkový koeficient 

      Jedná se o převrácený ukazatel míry samofinancování. Sděluje nám, kolikrát je 
majetek vlastníků zvětšen použitím cizích zdrojů. Finanční páka ovlivňuje jak riziko, tak 
výnosnost podniku.[2]  

                                                                                                                      (Vzorec 2.2)                                                                    

Finanční páka = celková aktiva /vlastní kapital                 

 ●  Ukazatel krytí stálých aktiv 

                                                                                                                                                     (Vzorec 2.3)   

     Stupeň krytí stálých aktiv = dlouhodobý kapitál /stálá aktiva x 100(%) 

     Ukazatel poměřuje stálá aktiva firmy (dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 

nehmotný majetek), která by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím větší hodnota obou 

ukazatelů, tím lepší je i finanční stabilita firmy. Stupeň krytí SA by měl dosahovat alespoň 

100%. 

     Každá firma by měla usilovat o optimální finanční strukturu, tedy o nejvhodnější poměr 

vlastních a cizích zdrojů.[7] 
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 2.1.5  Ukazatele likvidity 

 

      Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. 

Ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

V podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel).[2] 

●  Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

                                                                                                                                                     (Vzorec 2.4) 

     Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / krátkodobé závazky 

      Tento ukazatel je významný z krátkodobého hlediska a představuje těsné vymezení 

likvidity. Vstupují do ní pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy: peníze v hotovosti, šeky a 

peníze na účtech. Optimální hodnota tohoto ukazatele je mezi  0,9 – 1,1. Pro Českou 

republiku bývá toto pásmo rozšiřováno v dolní mezi  na hodnotu 0,6. [11] 

●  Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

                                                                                                                                                         (Vzorec 2.5)  

     Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) /krátkodobé závazky 

      Při výpočtu ukazatele pohotové likvidity se poměřují jen tzv.pohotová oběžná aktiva 

ke krátkodobým závazkům. Z oběžných aktiv se vyloučí zásoby (v čitateli) a ponechávají se 

pouze peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry, peníze na bankovních účtech a 

krátkodobé pohledávky. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 – 1,5. Je 

užitečné sledovat vývoj tohoto ukazatele v čase.[17] 

 ●  Ukazatel běžné likvidity (Curent ratio)                                                         (Vzorec 2.6)   

     Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál [x] 

      Ukazatel běžné likvidity zobrazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Její hodnota je závislá i na struktuře a na způsobu ocenění zásob podniku. 

To znamená, že část zásob již může být zastaralá a tudíž obtížně prodejná a ovlivňuje 

celkovou likviditu firmy. Přiměřená hodnota ukazatele běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 

od 1,5 – 2,5 s ohledem na odvětví a příslušné podmínky podniku.[17] Všechny doporučené 

hodnoty pro tři skupiny ukazatele likvidity by měly být sledovány v časové řadě – pro získání 
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objektivního náhledu na likviditu podniku. Zároveň by měly mít stanoveny vývojový 

trend.[11] 

 Názory na vypovídací schopnosti poměrových ukazatelů se u odborníků různí. Např. u 

běžné likvidity ukazatele modifikujeme tak, aby se v něm promítla obrátkovost jednotlivých 

oběžných aktiv. [9]   

2. 2  Analýza soustav ukazatelů 

      Vycházejí z vrcholového ukazatele, který je předmětem zkoumání a který rozkládají 

na další ukazatele tak, aby vznikla určitá hierarchie ukazatelů. Záleží přitom na způsobu 

konstrukce modelu. Nestačí pouze, aby jednotlivé ukazatele měly vypovídací schopnost a 

platily matematické vazby mezi ukazateli. Musí být provázány na základě příčinnosti, měly 

by být analytické a neměla by být opominuta žádná oblast finančního zdraví podniku. [16]  

      Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dalších 

dílčích ukazatelů pomocí multiplikativních (násobení nebo dělení) nebo aditivních (sčítání, 

odčítání)vazeb. Vhodně zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatelů umožňuje posoudit 

minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku. 

Obr. 2.2  Du Pont analýza 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Šulák,M.Vacík,E.Strategické řízení v podnicích a projektech.1.Vyd.Praha.Vysoká škola finanční  a 
správní, 2005,234 s.ISBN 80-86754-35-9.                
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 2.2.1  Du Pont analýza 

      

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele ROE, který byl 

vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. Levá 

strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány nákladové položky a jejich 

odečtením od výnosů (tržeb) se získá čistý zisk (EAT). Zisková marže se vypočítá jako zisk 

dělený tržbami. Je – li zisková marže nízká, je třeba se zaměřit na jednotlivé druhy nákladů. 

Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv – 

ukazuje obrat celkových aktiv.[12] 

Du Pontova rovnice: (zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná 

výnosnosti aktiv (ROA).                                                                                  (Vzorec 2.7) 

ROA = zisková marže x obrat celkových aktiv = čistý zisk/tržby x tržby/celková aktiva 

Rozklad ROE nám ukazuje, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Pokud 

jsou aktiva financována i z cizích zdrojů, projevuje se zde i efekt finanční páky, který může 

při růstu cizích zdrojů zvyšovat ROE.                                                               (Vzorec 2.8) 

ROE = ROA x A/VK = EAT/A x A/VK 

      Du Pont poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku a uvádí základní 

interakce mezi jednotlivými složkami financování. Informace z levé strany mohou využít 

marketingoví pracovníci firmy a analyzovat efekt zvyšování nebo snižování ceny produktu na 

objem prodeje. Na základě informací z pravé strany diagramu, kde se ukazuje obrat aktiv, 

mohou finanční analytici hledat cesty k minimalizaci investic. Současně se mohou snažit najít 

optimální volbu mezi použitím vlastního nebo cizího kapitálu a zároveň využít dluh jako 

finanční páku ke zvyšování výnosu na kapitál akcionářů.[11] 
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3. BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY 

      

Dosud popsané finanční metody a analytické postupy předpokládaly, že firma nebo 

společnost do větší či menší míry prosperuje. Avšak nastane i situace, kdy se některé podniky 

stanou nelikvidními, nesolventními, popř. zbankrotují. Firma je technicky považována za 

nesolventní, pokud není schopna dostát svým běžným závazkům. Tento druh nesolventnosti 

bývá dočasný a může být překonán oproti konkursnímu řízení nebo bankrotu, kdy vlastní 

kapitál je záporný, což znamení, že vlastníci podniku přijdou o veškeré investice vložené do 

akcií firmy. Proto, než tato situace nastane mohou investoři, držitelé dluhopisů či věřitelé 

podstoupit napravující kroky dříve, než dojde k úpadku nebo konkursnímu řízení. Zde jde o 

to, aplikovat vhodný model, který vydává varovné signály s předstihem.[2] 

 

3.1   Altmanova formule bankrotu 

Altmanova formule bankrotu, nazývána i Z-skóre, byla aplikována profesorem 

financí E.I. Altmanem koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a 

nezbankrotovaných firem. Stanovil tak diskriminační funkci vedoucí k výpočtu Z-skóre pro 

firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního 

vývoje ostatních firem. Zároveň stanovil různé hranice pásem pro predikci finančního vývoje 

firmy.[12]  

Z-skóre upravené pro tzv. ostatní podniky se vyčíslí podle vztahu : 

Z  = 0,717 x A + 0,847 x B+ 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E                                        (Vzorec 3.1)                                                                                                        

kde:  A = ČPK / celková aktiva 

         B = nerozdělené zisky / celková aktiva 

         C = EBIT (provozní zisk) / celková aktiva 

         D = vlastní kapitál / celkové dluhy 

         E = tržby (celkové výnosy) / celková aktiva 

Výsledné číslo – Altmanova skóre Z je celkový index nebo výsledek diskriminativní 

funkce. Obecně platí, že čím větší číslo Z, tím „zdravější firma“. 
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Z < 1,81 ……………………pásmo bankrotu 

1,81 < Z < 2,99 …………...pásmo šedé zóny 

Z < 2,99 …………………...pásmo prosperity 

Hranice pro předvídání finanční situace : 

Z > 2,9 ………….. můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z < 2,9 …… “ šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2 …………...firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

      Můžeme konstatovat, že Altmanův model  pomůže odhadnout pravděpodobnostní 

vývoj společnosti. Pokud ovšem do rovnice zařadíme i stabilitu finančních poměrových 

ukazatelů v čase. V podmínkách fungující finanční infrastruktury se převážná část finančních 

ukazatelů a jiných ukazatelů mění v závislosti na změně makroekonomických a jiných 

podmínek. Po drobných úpravách Altmanovy metodologie se většina finančních expertů 

shodla s tím, že schopnost a statistická „ robustnost“ jeho predikce je relativně vysoká. 

Altmanova metoda dokáže vcelku věrohodně předpovědět bankroty dva roky před skutečným 

konkursem. Záporem je zde menší statistická spolehlivost do vzdálenější budoucnosti.[2] 

3.2   Ekonomická přidaná hodnota 

 V roce 1989 publikovala firma Stern Stewart & Co model EVA. Je založen na 

ekonomickém zisku, který na rozdíl od účetního zisku představuje přebytek výnosů , který 

firmě zůstane po zaplacení služeb výrobních faktorů, včetně nejen cizího ale i vlastního 

kapitálu.[12] Pokud je čistý provozní výsledek hospodaření (NOPAT) vyšší než náklady 

použitého kapitálu pak firma vytváří hodnotu:                                                     

                                                                                                                           (Vzorec 3.2) 

EVA = EBIT * (1 – daňová sazba v %) – WACC * C 

 

kde           EBIT        provozní výsledek hospodaření 

                 WACC     vážené průměrné náklady kapitálu 

                 C             firmou použitý kapitál  (peníze investované do podniku věřiteli  a                                          

                                vlastníky firmy) 

První  část vzorce označujeme jako čistý provozní výsledek hospodaření (NOPAT) 
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Druhá část se zabývá celkovým investovaným kapitálem, zpoplatněným váženými 

průměrnými náklady a pro její výpočet jsem zvolila model pro malé a střední firmy.Vytvořilo 

jej Ministerstvo průmyslu a obchodu a jedná se o tzv. ratingový či stavebnicový model 

určování WACC. 

                                                                                                                                                           (Vzorec 3.3) 

WACC = rf + rLA + rPOD + rFS 

kde:      

  rf                   bezriziková výnosová míra,  neboli úroková sazba státních dluhopisů  

               České republiky 

  rLA            přirážka za malou velikost firmy, která je závislá na objemu celkově zpoplatněného 

kapitálu firmy. Pro C < 0,1 mild.Kč je to 5%    

  rPOD             je přirážka za podnikatelské riziko, kde platí, že pokud ROA< 0, pak rPOD = 10%.  

                 V případě, že se ROA pohybuje mezi nulou a rd xC/A je nutné použít pro výpočet  

                 následující vzorec:                                                                                      (Vzorec 3.4) 

                 rPOD = (  )2
    

   rFS          je přirážka za finanční stabilitu , která zohledňuje běžnou likviditu L3 (tj. oběžná    

                 aktiva/krátkodobé závazky). RFS  vypočítáme podle vzorce: [14] 

                 rd = 0,1 x 
²

                                                                                     (Vzorec 3.5.)                                                                                                                             

 Hlavním cílem firmy je maximalizace ekonomického zisku. Rozdíl mezi ziskem 

účetním a ekonomickým je ten, že v položce nákladů jsou u ekonomického zisku zahrnuty 

take náklady ušlých příležitostí. Jejich odhad není snadný. Při vyjadřování nákladů na vlastní 

kapitál vycházíme z bezrizikové úrokové sazby (rate of return risk – free security – rf), kterou 

navýšíme o přirážku za riziko investice do akcie. Následný součet úrokové sazby státních 

obligací a rozdílu výnosností z předchozích let je výsledná výše vlastního kapitálu. Díky 

obtížnému zjišťování nákladu vlastního kapitálu není ukazatel EVA v naší ekonomické praxi 

příliš používán. Výhodou je, že v sobě obsahuje základní funkce managementu, a to 

rozpočtování kapitálu, oceňování firemní výkonnosti a stimulativní odměňování.[11] 
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4. MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁVÁNÍ 

      

Pojmem mezipodnikové srovnávání  nazýváme metody, které slouží k porovnávání 

podniků a jejich hospodaření. Můžeme srovnávat historický vývoj podniku, současnou situaci 

nebo jeho vývojové trendy. Metody nám napomáhají např. odhalit nejen silná a slabá místa 

ale i  rezervy v hospodaření daného podniku oproti těm, kteří dosahují lepších výsledků. 

Můžeme srovnávat podnik s průměrem v odvětví, ve výrobním oboru, s konkurenčním 

podnikem nebo se srovnatelným nejlepším podnikem. [15]  

      Pro srovnatelnost podniků je důležitá jednak formální srovnatelnost, která je většinou 

zabezpečena jednotnými statistickými a účetními výkazy a zároveň i srovnatelnost věcná, 

neboť by vždy mělo jít o podniky se stejným výrobním programem i stejnou velikostí 

podniku. Dále rozeznáváme podle předmětu srovnávání: srovnávání dílčí (např. rentabilita 

vlastního kapitálu) a srovnávání komplexní – zaměřeno na podnik jako celek. (např.výsledky 

hospodaření a finanční situaci). 

1) Metody mezipodnikového srovnávání 

      Metody srovnávání můžeme rozdělit na metody jednorozměrné a metody 

vícerozměrného (víceaspektního, vícekriteriálního, multidimenzionálního) hodnocení. 

2) Metody jednorozměrné 

       U této poměrně jednoduché  metody hodnotíme podle jednoho ukazatele (např. 

EVA,některý z poměrových ukazatelů  - ROE,ROA, apod.). Tímto postupem získáme 

základní představu o vzájemném postavení podniků. 

3) Metody vícerozměrné   

       U vícerozměrných metod hodnotíme u souboru více podniků několik charakteristik, 

abychom na základě pořadí ve více ukazatelích získali „komplexnější“ pořadí podniků. 

Vycházíme zde tedy z principů vícekriteriálního rozhodování na základě zhodnocení více 

kritérií. Vstupní údaje se seřadí do tabulky (matice), kde sloupce představují hodnotící 

ukazatele a řádky jednotlivé podniky. 
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4.1 Metoda jednoduchého součtu pořadí 

     V této metodě podniky seřadíme v souboru podle každého ukazatele. Podnik s nejlepší 

hodnotou příslušného ukazatele dostane pořadí „n“, další „n-1, podnik s nejhorší hodnotou 

bude mít pořadí „1“. Tato metoda umožńuje stanovit pořadí podniků ale nekvantifikuje 

absolutní rozdíly hodnot jednotlivých ukazatelů mezi podniky.[12] 

                                                                                                                               (Vzorec 4.1) 

 

kde:  

i - 1,2,…….., n, 

sij - pořadí i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 

pj - váha j-tého ukazatele. 

Nejlepší je ten podnik, jehož integrální ukazatel d1i  je maximální. 

 

4.2 Metoda jednoduchého podílu 

Tato metoda na rozdíl od předchozí bere v úvahu i odchylky hodnot ukazatelů (jejich 

vzdálenosti ) od průměru. Používá střední hodnotu jednotlivých ukazatelů, kterou se podělí 

hodnota každého ukazatele v modelu. Je-li požadován růst nebo pokles, ukazatel se pronásobí 

koeficientem +1 nebo -1 a váhou ukazatele, v případě diferencovaných vah. Integrální 

ukazatel d2i vypočítáme jako součet za jednotlivé ukazatele: 

                                                                                                                                                             (Vzorec 4.2) 

  

 

  

- pokud je pozitivní růst hodnoty ukazatele  

 

                            

- v případě pozitivního poklesu hodnoty ukazatele 

                                                                                                                                        (Vzorec 4.3)                                                                                                                                                        
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kde:  

xij - je hodnota  j-tého ukazatele v i-té firmě, 

xpj - aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele.[12] 
                                                                 

4.3 Bodovací metoda 

      Jedna z dalších jednodušších metod je bodovací metoda, která bývá v praxi velmi 

oblíbená. Podniku, který v daném ukazateli dosáhl nejlepších hodnot, přidělíme 100 bodů, 

ostatním podnikům budeme přidělovat body podle následujících kritérií: 

                                                                                                                                                             (Vzorec 4.4) 

Při charakteru ukazatele +1: 

 x100 

Při charakteru ukazatele -1:                                                                               (Vzorec 4.5) 

 x100 

kde                   = hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku 

                     = nejvyšší hodnota j-tého ukazatele ( ohodnocená 100 body), 

                               V případě ukazatele +1   

                      = nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body),                                              

                               V případě ukazatele s charakterem  -1 

                          = bodové hodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel 

 

Nejlepší bude ten podnik, jehož bodový zisk dosáhne nejblíže maxima 100bodů.[12] 

 

 

4.4 Metoda normované proměnné 
 

      Metoda normované proměnné je z dosud uvedených metod nejpřesnější. Je poměrně 

složitější a používá se i v mezinárodním srovnávání ekonomik jednotlivých států.[15] 

Využívá praktik mnoha statistických postupů a jednotlivé údaje se převádějí na bezrozměrná 
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čísla – normalizací, která odstraňuje variabilitu údajů uvnitř souboru. Metoda transformuje 

původní hodnoty ukazatelů xij na tvar normované proměnné uij, a to : [12] 

- v případě ukazatele s charakterem +1                                                 (Vzorec 4.6) 

 

 

- v případě ukazatele s charakterem -1                                                         (Vzorec 4.7) 

 

 

 

kde                                      xij - hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 
 

                                                xpj - aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele, 
  

                                                sxj - směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele. 
 

Integrální ukazatel vypočítáme jako vážený aritmetický průměr z normovaných hodnot 

vypočítaných za jednotlivé ukazatele v i-té podniku, tj.  

                                                                                                                            (Vzorec 4.8) 

 

 

 

 

i = 1, 2, …, n 

Výsledky této metody jsou méně citlivější na extrémní hodnoty ukazatelů ve 

výběrovém souboru podniků.[12] 

 

4.5 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

      Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu je velmi blízká předchozí metodě. 

Pracujeme zde s normovanými tvary hodnot jednotlivých ukazatelů, ale zahrneme do 

výběrového souboru i tzv. fiktivní podnik. Tomuto  podniku  přiřadíme nejlepší hodnotu toho 

kterého ukazatele jednotlivých podniků a potom vypočteme aritmetické průměry a 

směrodatné odchylky za jednotlivé ukazatele a převedeme je na normovaný tvar: 
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- normovaný ukazatel, který nebyl “nejlepší”, 

-                                                                                                                                                                  (Vzorec 4.9) 

       
xj

pjij

ij
s

xx
u

 

- normovaný ukazatel, který byl “ nejlepší”, 

                                                                                                                                                 (Vzorec 4.10) 

xj

pjoj

oj
s

xx
u

 

kde                                    xij     = hodnota j-tého ukazatele pro i-tý podnik, 

                                         xoj     = hodnota j-tého ukazatele u “fiktivního podniku, tj, 

                                         xoj    = xi,max pro ukazatele, které se mají maximalizova, 

                                         xoj    = xi,min  pro ukazatele, které se mají minimalizovat.   

Integrální ukazatel d5i potom sestavíme, jako průměrnou euklidovskou vzdálenost našeho 

podniku od “fiktivního podniku, tj.         

                                                                                                                                                             (Vzorec 4.11) 

 

 

 

 

i = 1, 2, ……, n 

Ten podnik, jehož vzdálenost tj. integrální ukazatel d5i  je nejmenší od “fiktivního podniku” se 

stává nejlepším.  

                                       

      Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních dat 

podniku.Časová srovnatelnost se řídí dle zásad účetnictví, podle níž podniky v průběhu roku 

nesmí měnit postupy účtování apod. Na druhé straně prostorová srovnatelnost je mnohem 

obtížnější – různé podniky se řídí účetnictvím dané země, odlišnou legislativou  účetními 

tradicemi apod. 

Pro hodnocení finančního zdraví podniků je třeba splnit následujcí kritéria: 
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Srovnatelnost ekonomických subjektů 

 Oborová srovnatelnost – podniky zpracovávají stejné suroviny, používají stejné 

zásoby, dlouhodobý majetek, mají podobnou technologii,mechanizaci apod. 

 Geografické hledisko – to ovlivňuje cenu dopravy i cenu pracovní síly. 

 Politické hledisko – nemůžeme srovnávat podniky s odlišným ekonomickým 

prostředím. Např. tržní hospodářství s podmínkami centrálně řízené ekonomiky. 

 Historické hledisko – omezení srovnatelnosti rychle se rozvíjejících technologií 

výroby, informačních a komunikačních procesů, marketingu a podmínek obchodování 

s údaji z dřívějších období. 

 Ekologické hledisko – lze srovnávat pouze ekonomické výsledky dosažené za 

obdobné úrovně péče o životní prostředí. 

 Legislativní hledisko – ovlivňuje daňové, celní a úvěrové podmínky v zemi daného 

ekonomického subjektu a tím i dosažené výsledky.[12] 

      Za problém v mezipodnikovém srovnávání se dá označit podobnost podniků, protože 

né všechny zveřejňují informace obchodního rázu. Nejčastěji se proto provádí finanční 

analýza, neboť k tomu přispívá nejlepší přístup k základním informacím. Dané informace se 

dají snadno zjistit ze zveřejňovaných finančních výkazů na www.justice.cz. K dalším účelům 

klasického srovnání podniky obvykle volí konkurenci, zaměřenou na podobný výrobní 

sortiment nebo službu. 
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5. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

        Firma STARTRONIC s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která na našem trhu 

funguje od roku 1996. Byla založena 8. října 1996 se sídlem v Ostravě – Porubě, Hlavní třída 

6147/52, PSČ 708 00, jedním společníkem se základním jměním 100 000 Kč. Podle výpisu 

z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě jí bylo přiděleno identifikační 

číslo 253 58 782. Jako předmět podnikání bylo uvedeno koupě zboží za účelem jeho prodeje, 

zprostředkování prací a služeb, zednictví, pokrývačství, topenářství, provádění staveb včetně 

jejich změn. Začínala s 20 zaměstnanci.  

       Po prvním roce podnikání vykázala firma ztrátu ve výši 10 000 Kč. V roce 1997 byla 

tato ztráta navýšena a to na 918 000 Kč. V roce 1998 se firmě začalo dařit, vstoupila do 

povědomí na trhu a tento rok poprvé dokončila se ziskem a to ve výši 1 744 000 Kč. Rok 

2008 dokončila s největším ziskem ve své existenci a to 12 268 000 Kč.  

       Současný kádr stabilních pracovníků činí včetně THP cca 200 zaměstnanců všech 

stavebních profesí, který je podle potřeb dále rozšiřován najímáním sezónních pracovníků 

nebo spoluprácí s osvědčenými subdodavateli. 

        V oboru výstavba pozemních a inženýrských staveb získala tato společnost certifikát 

systému managementu jakosti, jelikož splnila požadavky na systém managementu jakosti dle 

ČSN EN ISO 9001:2001. Tento certifikát jim vydala v roce 2004 společnost BEST 

QUALITY, s.r.o. pod registračním číslem BQ 158. V roce 2007 pak splnila požadavky na 

systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2004 a získala certifikát pod 

registračním číslem BQ 608 a v tomtéž roce splnila požadavky na systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999 a taktéž získala certifikát pod 

registračním číslem BQ 609. 
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 V praktické části mé diplomové práce provedu vlastní finanční analýzu konkrétního 

podniku dle vybraných metod finanční analýzy uvedených v teoretické části. Finanční analýza 

firmy STARTRONIC s.r.o. bude provedena na základě účetních výkazů za roky 2006 – 2010, 

které jsou součástí přílohy (použiji data běžného období netto). Firma v roce 2007 přešla na 

hospodářský rok (účtovací období do 31.3.), tj. své účetní knihy zavírala až k 31.3.2008. 

Analýza bude tímto vlivem mírně zkreslená. Při práci s účetními výkazy a daty z finanční 

analýzy je nutné mít na mysli, že jde o společnost vlastněnou jednou fyzickou osobou, která 

se aktivně podílí na jejím denním řízení a snaží se o maximální daňovou optimalizaci. 

Hodnoty uváděny v tabulkách a grafech budou v jednotkách 1 000 Kč. 

AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 12343 37061 77930 49157 46909 

Stálá 2561 4881 5950 6760 7575 

Oběžná 9629 31782 71153 42330 39272 

Ostatní  153 398 827 67 62 

           Tab.5.1 Přehled vybraných položek aktiv z rozvahy 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 
                      Obr. 5.1 Struktura celkových aktiv 

                      Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z tabulky 5.1. a obr. 5.1. je zřejmé, že pro firmu Startronic mají stěžejní význam 
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obchodních vztahů a finanční majetek. Stav zásob vykazuje pouze v roce 2007 významný 

zůstatek, a to z titulu rozpracované výroby. Stálá aktiva zaujímají nepodstatnou část 

celkových aktiv, avšak jejich výše se v čase mění v závisloti na investicích do technologií. 

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku reflektuje dobu odepisování korespondující 

s daňovou legislativou a ne vždy odráží skutečnou životnost technologie, která v závislosti na 

využití a výkonech bude delší. 

PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 12343 37061 77930 49157 46909 

Vlastní kapitál -5704 629 12897 12996 20008 

Cizí zdroje 17987 36410 31484 35945 25940 

Ostatní pasiva 60 22 33549 216 961 

         Tab.5.2 Přehled vybraných položek pasiv z rozvahy 

           Zdroj:vlastní zpracování 

 

.  

                    Obr. 5.2 Struktura celkových pasiv 

                    Zdroj : vlastní zpracování 
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Protože fakturace probíhala vždy před realizací díla, vznikající nesoulad mezi skutečnými 

náklady a výnosy byl korigován rozvahovou položkou ostatní aktiva - výnosy příštích období. 

Ve vztahu k vlastnímu kapitálu je nutné uvést, že z jeho struktury je patrné, že 

v analyzovaném období nedocházelo k právním krokům vedoucím k úhradě ztrát z 

předchozích období či rozdělování hospodářského výsledku.  

 

5.1  Analýza poměrových ukazatelů 

      Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy z hlediska 

mezipodnikového srovnání v čase i odvětví. Dávají položky do vzájemného vztahu, což 

umožňuje objevit nové souvislosti. Ve své práci se budu zabývat analýzou těchto poměrových 

veličin, kterými budou: 

• ukazatelé rentability, 

• ukazatelé aktivity, 

• ukazatelé likvidity, 

• ukazatelé finanční stability, 

• ukazatelé zadluženosti. 

 

5.1.1   Analýza ukazatelů rentability  

      

Tento ukazatel nás informuje o efektu, kterého bylo dosaženo vloženým kapitálem. 

Ukazatel v % 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA nezdaněné 3,84 22,60 20,31 -2,73 -1,60 

ROE -5,56 1006,84 95,12 -0,5 -5,55 

ROS 0,99 6,82 11,00 -0,06 -1,51 

ROCE -8,31 

 

1331,32 122,71 -10,32 -2,5 

Rentabilita nákladů 1,01 7,18 16,31 -0,06 -1,62 

Tab.5.3 Ukazatele rentability 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z tabulky 5.3. a obr. 5.3 je možné vysledovat, že rentabilita vlastního kapitálu se 

v průběhu let dramaticky měnila, výrazné zlepšení nastalo v roce 2007. Důvodem bylo 

zásadní zvýšení profitability společnosti plynoucí z generovaného objemu tržeb a nízké 

hodnoty vlastního kapitálu. Tento trend, i když v nižším vyjádření ukazately je zaznamenán 

také v roce 2008, kde při maximální výši zisku a rostoucí hodnotě vlastního kapitálu je 

analyzovaný parametr kladný. V následujícím období analýzy se firma opět dostává do 

záporných hodnot, díky zápornému hospodářskému výsledku daných let, a tyto znehodnotily 

vypovídací schopnost ukazatele ROE. Uvedený trend  ROE a   výše podílu vlastního kapitálu 

k celkovým pasivům je zanedbatelná a pro posuzování finančního zdraví je v tomto 

konkrétním případě rozhodující ukazatel rentability celkových aktiv. Ten zaznamenal  od 

roku 2006 trend růstu, avšak v letech 2009 – 2010 klesl na záporné hodnoty, z důvodů 

záporného výsledku hospodaření za běžné účetní období. Ztráta však není v samotných 

jednotkách významná, zahrnuje v sobě fixní odpisy např. odpisy dlouhodobého majetku, které 

úplně nekorespondují s výkonem a skutečnou životností technologie, jak již bylo uváděno. 

Globálně se dá říci, že ukazatel má klesající tendenci od r. 2007 a pokud nedojde k růstu 

profitability společnosti, bude těžké trend zvrátit. 

 

 

 

 

 

 
                   Obr. 5.3 Ukazatele rentability 

                 Zdroj : vlastní zpracování 
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 Ostatní ukazatele – rentabilita tržeb (ROS), rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu ( ROCE)  udržují kolísavý trend.  Ukazatel ROCE je méně často používaný ukazatel 

a je využíván k mezipodnikovému srovnávání. V případě analyzované firmy je ukazatel opět 

ovlivněn záporným výsledkem hospodaření mimo let 2007-2008, které prokazují, že firma je 

technicky schopna generovat obrat roku 2007-2009, avšak je nutné  při uzavírání jednotlivých 

obchodních případů dbát na jejich profitabilitu neboť, jde-li o trend a vyobrazení stavu trhu a 

konkurenčního prostředí na něm, je nutné svou obchodní strategii směřovat v první řadě 

k pokrytí fixních nákladů společnosti a souběžně celkové náklady optimalizovat. 

 Rentabilita nákladů od roku 2006 mírné stoupá a v roce 2008 dosahuje maximálních 

hodnot v průběhu hodnoceného období. Obecně platí, že čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe 

jsou zhodnoceny vložené náklady firmy do hospodářského procesu. Záporný hospodářský 

výsledek v letech 2009-2010 uvedený parametr obrací až do záporné polohy. Platí zde 

obdobný závěr jako u předchozího ukazatele a zmiňovanou ziskovost je také možné velice 

snadno vyhodnotit podle parametru ROS, který závěr ukazatele rentability nákladů a ROCE 

směřující k profitabilitě společnosti jen svým trendem potvrzuje. 

 

5.1.2   Analýza ukazatelů aktivity 

      

 Tyto ukazatele nám umožňují analyzovat, jak účinně a rychle podnik využívá svůj 

majetek. Aktivitu charakterizují hlavně  rychlost obratu celkového kapitálu, resp. obrat 

celkových aktiv. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv 2,58 2,50 1,43 2,12 1,57 

Doba obratu aktiv (dny) 139,34 143,77 251,53 169,51 229,32 

Rychlost obratu zásob x 11,15 688,50 426,13 274,78 

Doba obratu zásob   x 32,29 0,52 0,84 1,31 

Doba inkasa pohledávek  

pohledávek 

63,56 24,25 154,36 128,15 164,19 

Doba splatnosti závazků 203,06 133,49 80,69 106,71 68,84 

Tab.5.4 Ukazatele aktivity 

Zdroj: vlastní zpracování 
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                Obr. 5.4 Analýza ukazatelů aktivity 

                Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Firmě Startronic s.r.o. se podařilo dosáhnout nejlepší obrátky svých aktiv v roce 2006 

a to 2,58 krát, zatímco v roce 2010 to bylo už jen 1,57 krát. Pokud hodnotíme dobu obratu 

aktiv této firmy, tak u tohoto ukazatele platí co nejkratší doba obratu ve dnech, tím příznivější 

výsledek, a ta byla opět v roce 2006. Co se týká zásob, firma zpočátku neměla stále zásoby, 

neboť pracovala dodavatelským způsobem. Větší množství zásob v hodnotě 8 323 000 Kč 

zůstalo v rozpracované výrobě v roce 2007, a v tomto roce je patrná i nejvyšší doba obratu 

zásob 32,29 za celé sledované období. Ostatní období je možné vnímat jako velice efektivní. 

 Nejdůležitějšími ukazateli aktivity je vyhodnocení doby obratu pohledávek a závazků. 

Firma Startronic s.r.o. měla v roce 2006 a 2007 dobu inkasa pohledávek kratší než dobu 

splatnosti závazků, čímž dokázala udržovat svoji finanční stabilitu a cash-flow. V 

následujících letech se situace obrátila a doba inkasa pohledávek převýšila skoro dvojnásobně 

dobu splatnoti závazků.(obr.5.4) . Vlivy působící na výstupy z ukazatele byly 2: jako první 

vliv je nutné uvést, že  v roce 2008 firma podepsala větší zakázku s obchodním partnerem 

Arcelor Mittal a.s. Ostrava a tato pracuje s velmi dlouhými dobami splatnosti, a to až 120 dní. 

Druhým podstatným vlivem byla změna struktury pohledávek, zejména růst Jiných 

pohledávek, které ne přímo souvisí s podnikáním analyzovaným v letech 2006-7. 

 Pokud bych hodnotila komplexně oba ukazatele za hodnocené období, obecně by mělo 

platit, že doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba splatnosti závazků, protože v 

opačném případě dochází k druhotné platební neschopnosti. Firma Startronic s.r.o. v tomto 
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provozním úvěrem, který by byl jistě dražší, avšak pravděpodobně nepřidávaly na dobrém 

jménu analyzované společnosti. Od roku 2008 se popsaný trend změnil a doba obratu závazků 

zjevně vykazuje opačný trend, který může být u malých firem existenčně nebezpečný, může 

vést k jejich finanční nestabilitě a případné insolvenci. 

  

5.1.3  Analýza ukazatelů likvidity 

      

 Obecně ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky, a tím ukazují schopnost firmy dostát včas svým finančním povinnostem. 

 

 
             Obr. 5.5 Vývoj  ukazatelů likvidity 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

              
      

Ukazatel v % 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 0,54 0,92 2,85 1,37 2,79 

Pohotová likvidita 0,54 0,68 2,84 1,36 2,77 

Okamžitá likvidita 0,22 0,50 0,93 0,16 0,38 

       Tab.5.5 Ukazatele likvidity 

         Zdroj: vlastní zpracování 
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 Firma Startronic s.r.o. má v letech 2006 a 2007 nižší hodnoty u všech tří typů likvidit 

než je obvyklé ve srovnání s průměrem v odvětví.  Trendově  lze říci, že meziroční vývoj je 

ovlivněn celkovým stavem pohledávek z obchodního styku plynoucího rovnoměrně z vývoje 

obratu společnosti a jednorázově, v závislosti na operativě společnosti, v roce 2007 stavem 

zásob v nedokončené výrobě (běžná a pohotová likvidita) a v roce 2007 a 2008 stavem 

finanční hotovosti na účtech společnosti (okamžitá likvidita). Aby bylo možné analyzované 

parametry vyhodnotit spolehlivěji, bylo by vhodné detailnější sledování vývoje oběžných 

aktiv ve všech úrovních. 

 

 

5.1.4  Analýza ukazatelů zadluženosti  

      

 V analýze zadluženosti porovnáváme rozvahové položky a na jejich základě zjistíme, 

v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. 

Ukazatel v % 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 145,73 98,24 40,40 73,12 55,30 

Běžná zadluženost 145,23 92,85 32,06 62,95 30,02 

Dlouhodobá zadluženost 0 0 0 0 19,95 

Zadluženost vlastního kapitálu -315,35 5788,55 244,12 276,59 129,65 

          Tab.5.6 Ukazatele zadluženosti 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Dle tabulky 5.6 můžeme sledovat vývoj celkové zadluženosti za sledované období. V 

roce 2006 měla firma hodnotu vlastního kapitálu zápornou, tj.– 5 704 000,- Kč a ta měla 

důsledek na vysoké procento celkové zadluženosti 145 %. V následujícím roce začala 

společnost dosahovat zisku, ale vzhledem k celkové výši aktiv vykazovala stále vysoké 

hodnoty  zadlužení. Až v roce 2008 dosáhla 40 %, čímž se přiblížila doporučených hodnot 

tzv. věřitelského rizika. V následujících letech se hodnoty opět zhoršují. Co se týká 

dlouhodobé zadluženosti je možné tento ukazatel hodnotit poprvé a pouze v roce 2010, neboť 

do té doby firma nevyužila žádných dlouhodobých zdrojů k financování. V tomto případě se 

jedná o dlouhodobý závazek ke společníkům, jehož zdrojem financování je majitel a jediný 

společník firmy Startronic s.r.o., který do své firmy vložil vlastní finanční prostředky. K 

hodnocení zadluženosti vlastního kapitálu je nutné opět připomenout již výše zmíněný 
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mínusový vlastní kapitál v roce 2006, který se opět projevil v mínusových hodnotách. Naopak 

hodnota v roce 2007 je odrazem nárůstu krátkodobých cizích zdrojů k již sice plusovému 

vlastnímu kapitálu, ale stále dosahujících kritických hodnot. Optimální hranice dosahuje (80 – 

120 %) firma až v roce 2010. Z pohledu banky a věřitelů by firma Startronic s.r.o. zřejmě 

nebyla nejvhodnějším kandidátem pro poskytnutí úvěru. Pokud bude mít do budoucna vyšší 

objem závazků, pak bude také muset věnovat pozornost tvorbě prostředků na jejich splácení.   

 

5.1.5  Analýza ukazatelů finanční stability  

     

  Ukazatele finanční stability nám udávají, do jaké míry je firma schopna pokrýt své 

potřeby z vlastních zdrojů. 

 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanční páka  (Financial Leverage) -2,16 58,92 6,04 3,78 2,34 

Ukazatel krytí stálých aktiv v % -222,73 12,89 216,76 192,25 387,66 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech v % -46,21 1,70 16,55 26,44 42,65 

   Tab. 5.7 Ukazatele finanční stability 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

 U ukazatele krytí stálých aktiv by stupeň krytí měl dosahovat alespoň 100% k zajištění 

finanční stability. Dle tabulky 5.7 firma Startronic v roce 2007 dosáhla pouze 12,89 %, což 

znamená, že neměla v tomto roce dostatečně vysoký vlastní kapitál na pokrytí dlouhodobého 

majetku. V roce 2008 se procento ukazatele zvedlo na 216%, což ukazuje na to, že firma je 

překapitalizovaná a má vysoký poměr vlastního kapitálu k celkovému objemu činnosti. V 

následujících letech se situace nezlepšila. U podílu vlastního kapitálu na aktivech vidíme od 

roku 2006, kdy měla firma záporný vlastní kapitál, stoupající charakter, nicméně pro 

komplexní zhodnocení tohoto ukazatele je důležitá návaznost na rentabilitu podniku. Bohužel 

ta se projevuje v kritických hodnotách, které jsem zhodnotila v analýze ukazatelů rentability.   
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5.2  Analýza soustav ukazatelů 
 

5.2.1   Du Pont analýza 

 

Du Pontův diagram nám slouží k odhalení základních činitelů efektivnosti a doplňuje 

ukazatele rentability. Levou stranu  můžeme využít k analýze nákladových položek a z pravé 

strany, ukazující obrat aktiv, můžeme hledat minimalizaci investic do různých typů aktiv. 
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Obr.5.6 Du Pont rozklad 

Zdroj: vlastní zpracování    
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V předchozím schématu jsem zobrazila Du Pont rozklad, který se týká porovnání v 

letech 2008 a 2010 firmy Startronic s.r.o.                                                                                                                                             

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE lze rozložit na součin dvou poměrových 

ukazatelů. 

V roce 2008 vypadal rozklad:       

ROE (95,12%) = EAT/tržby (-0,12)*tržby/cel. aktiva (1,43)*cel. aktiva/vl. kap. (604,10)    

Z daného rozkladu lze vyčíst, že firma vytvořila v roce 2008 z 1 koruny tržeb zisk 0,12 

Kč a celková aktiva se obrátila 1,43 krát. V případě, že by podnik využíval pouze vlastní 

zdroje financování, činila by rentabilita vlastního kapitálu 20,31%. 

V roce 2010 vypadal rozklad: 

ROE (-5,55%) = EAT/tržby (-0,12)*tržby/cel. aktiva (1,57)*cel. aktiva/vl. kap. (234,45)    

Z daného rozkladu lze vyčíst, že firma STARTRONIC s.r.o. vytvořila v roce 2010  z 1 

koruny tržeb ztrátu 0,02 Kč a celková aktiva se obrátila 1,57 krát. V případě, že by firma 

využívala pouze vlastní zdroje financování, činila by rentabilita vlastního kapitálu – 1,60%. 

 

5.3  Bankrotní  a bonitní modely 

5.3.1   Altmanova formule bankrotu 

 

 V této kapitole své praktické části diplomové práce vypočítám Z-Score pro firmu 

Startronic s.r.o. podle vzorce 3.1, který uvádím v teoretické části. Tato modifikace výpočtu je 

určena pro firmy, které nejsou veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu, a tudíž je 

relevantní pro mou praktickou část. Dle Altmanova kritéria provedu interpretaci výsledných 

hodnot pro posouzení situace firmy v analyzovaném období let 2006-2010. 

 

Z > 2,9 ………….. můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci - prosperita 

1,2 < Z < 2,9 …… “ šedá” zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2 …………...firma je ohrožena vážnými finančními problémy – pásmo bankrotu 
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Nezávislé proměnné 2006 2007 2008 2009 2010 

A - pracovní kapitál/celková aktiva -0,68 -0,07 0,59 0,23 0,54 

B - čistý nerozdělený zisk/celková aktiva 0,03 0,17 0,16 0,00 -0,02 

C - EBIT/celková aktiva 0,04 0,23 

zde 

23 

0,20 -0,03 -0,02 

D– vlastní kapitál/celkové dluhy -1,32 -0,98 -0,59 -0,64 -0,23 

E– tržby/celková aktiva 2,69 2,53 1,43 2,13 1,51 

Z – Score – Altmanův test 1,78 2,91 2,37 1,94 1,79 

    Tab. 5.8 Altmanova formule bankrotu  

    Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

      Obr. 5.7 Altmanův index důveryhodnosti 

       Zdroj: vlastní zpracování 
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šedé zóny. Ačkoliv firmě Statronic v žádném období nehrozil bankrot, tak mohu říct, že z 5 

nezávislých proměnných v tab.5.8 Altmanovo Z-Score nejvíce ovlivnila proměnná D, která ve 

své podstatě vyjadřuje poměr vlastního kapitálu vůči celkovým dluhům, což znamená, že 

nízký poměr vlastního kapitálu vzhledem k cizímu ohrožuje stabilitu firmy. U firmy 

Startronic s.r.o. cizí zdroje (v jejím případě závazky z obchodních vztahů) převyšují dosažený 

vlastní kapitál. Firmě bych proto doporučila splácet včas své závazky, popřípadě uvažovat o 

jiné formě financování např. vhodným středně až dlouhodobým úvěrem. 
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5.3.2   Ekonomická přidaná hodnota  

 

 Základní význam ekonomické přidané hodnoty  spočívá v tom, že pokud je EVA 

kladná, podnik vytváří novou hodnotu, naproti tomu, pokud je záporná dochází k úbytku 

hodnoty. Obecně tedy vyplývá, že ekonomický zisk vzniká tehdy, pokud převýší normální 

zisk odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak věřiteli, tak i vlastníky firmy. 

 Ve svých výpočtech jsem se nejdříve zaměřila na určení průměrných vážených 

nákladů WACC, jejiž metodiku výpočtu uvádím v teoretické části dle vzorce (3.3). 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

rf 3,78% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 

rLA 5% 5% 5% 5% 5% 

rFS 0,17% 0,11% 5,44% 0,06% 3,74% 

rPOD 6,4% 6,6% 1,51% 10% 10% 

WACC 15,35% 15,99% 16,5% 19,73% 22,45% 

Tab.5.9 Výpočet vážených průměrných nákladů WACC 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnoty v tabulce 5.9 jsem získala následovně. Za rf  (bezrizikovou výnosovou míru) 

jsem dosadila úrokové sazby desetiletých státních dluhopisů České republiky. Za rLA (přirážku 

za malou velikost firmy, závislou na objemu celkově zpoplatněného kapitálu firmy) jsem dle 

podmínky, že C< 0,1 mld. Kč zvolila sazbu 5%. Veličinu rFS  a rPOD  jsem vypočítala dle  

vzorce (3.4, 3.5). Výslednou hodnotu WACC jsem dosadila do vzorce (3.3). 

 

Podle ratingového modelu WACC  od Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR vyplývá, 

že by firma měla dosahovat WACC v rozmezí 20 – 30 %. Dle mých výpočtů je zřejmé, že 

firma Startronic s.r.o. této hodnoty dosáhla pouze v roce 2010. Jelikož je firma Startronic 

s.r.o. vlastněna a financována jedním společníkem a jedná se o menší firmu, rozhodla jsem se  

použít právě ratingový model pro malé a střední firmy určování WACC, zejména pokud se 

jedná o informace od vlastníka o očekávané  výnosnosti z vloženého kapitálu. 
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 Výsledné záporné hodnoty ukazatele EVA  v následující  tabulce 5.10 dle vzorce (3.3) 

nám ukazují, že podnik Startronic s.r.o. v žádném hodnoceném roce 2006-2010 nevykazuje 

ekonomický zisk.  

  

 2006 2007 2008 2009 2010 

C – kapitál 
v tis. Kč -5704 629 12897 12996 29365 

ROE -5,56% 1006,84% 95,2% -0,50% -5,55% 

EBIT 474 8374 15826 -1341 -752 

Daň. sazba 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

EVA v tis.Kč -87935 -3358 -200139 -257483 -659845 

Tab.5.10 Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozděluje podniky podle ekonomické přidané  

hodnoty do 4 kategorií: 

1) Podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního 

jmění je (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál  (rF + rPOD). 

2) Podniky, které netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich ROE je větší než 

bezriziková sazba (rF). 

3) Podniky mající kladnou rentabilitu vlastního jmění menší než bezrizikovou sazbu (rF) 

4)  Podniky ztrátové, jejichž rentabilita vlastního jmění je menší než 0 a podniky se 

záporným jměním. 

 

  Z výsledků propočtu v tabulce 5.10 můžeme konstatovat,  že se firma Startronic 

s.r.o.v letech 2006, 2009 a 2010 zařadila mezi podniky čtvrté kategorie a pouze v letech 2007 

- 2008 do druhé kategorie, kdy rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla větší než bezriziková 

sazba (rF), ačkoliv firma netvořila ekonomický zisk. Obecně bych řekla, že výsledný efekt u    

ukazatele EVA pro firmu Startronic s.r.o. je záporná hodnota a firma tudíž nezvyšuje žádným 

způsobem ekonomickou hodnotu. Pro zlepšení hodnoty Eva bych firmě doporučila zvýšení 

efektivity využití vlastního kapitálu a případné optimalizace struktury financování 

z krátkodobých zdrojů (např. formou leasingu, dlouhodobých úvěrů), neboť stále platí 

podmínka, že cena vlastního kapitálu je dražší než cizího.  
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5.4 Mezipodnikové srovnání 

 Pro svoji diplomovou práci jsem si v rámci mezipodnikového srovnání vybrala tyto 

dvě firmy. Firmu RENOMIX Plus, CZ s.r.o. a firmu SV UNIPS s.r.o. Základní podmínkou 

tohoto výběru byla podobnost srovnávaných podniků, a to především oborová a geografická. 

Hlavním předmětem podnikání obou firem je stavební činnost, nacházejí se ve stejném 

regionu a obě mají i stejnou právní formu – s.r.o. 

 Mezipodnikové srovnání jsem prováděla na základě matematicko – statistických 

metod. Pro výpočty vícerozměrných metod jsem vybrala ukazatele likvidity, aktivity, 

zadluženosti a rentability a následně jsem provedla srovnání pořadí podniků.  

   

 

 Likvidita Aktivita Zadluženost Rentabilita 

Podnik Běžná Pohotová Okamžitá DOZ DOP Celková ROA ROE ROS 

Startronic 

s.r.o. 

2,85 2,84 0,93 80,64 154,36 40,40 20,31 95,12 11 

RENOMIX 

Plus,CZ s.r.o. 

1,03 0,71 0,23 108,45 51,76 90,41 1,62 6,53 0,23 

SV UNIPS 

s.r.o. 

3,75 3,75 

1,03 

3 24,46 18,28 26,41 51,30 57,32 10,8 

Průměr 2,54 2,43 1,39 71,18 74,80 52,41 24,41 53,02 7,34 

Charakter 

ukazatele 

1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

Tab. 5.11 Vypočtené hodnoty ukazatelů vybraných podniků 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Výpočty poměrových ukazatelů jsem prováděla na základě finančních výkazů 
zvěřejněných na portalu www.justice.cz , ve sbírce listin za rok 2008. 

5.4.1   Metoda jednoduchého součtu pořadí  

 

Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII

. 

IX. Součet Pořadí 

Startronic s.r.o. 2 2 2 2 3 2 2 1 1 17 2 

RENOMIX Plus,CZ 

s.r.o. 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 

 SV UNIPS s.r.o. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 1 

Tab.5.12 Vyhodnocení metody jednoduchého součtu pořadí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V tabulce  5.12 vidíme výsledky vyhodnocení metody jednoduchého pořadí. Na 

prvním místě se umístila firma SV UNIPS s.r.o., která v konečném součtu bodů získala 11 

bodů a nejlépe byly hodnoceny ukazatele likvidity, aktivity a zadluženosti. V ukazatelích 

rentalibility si dobře vedla firma Startronic s.r.o. a s celkovým součtem 17 na druhém místě. 

Jako třetí se v  celkovém hodnocení umístila firma RENOMIX Plus, CZ s.r.o.   

 

5.4.2   Metoda  jednoduchého podílu  

 

 Tato metoda na rozdíl od předchozí metody bere v úvahu i odchylky hodnot  ukazatelů 
od průměru. Integrální hodnoty ukazatelů jsem počítala dle vzorce (4.2 a 4.3) a jeho nejvyšší 
hodnota znamená nejlepší podnik. 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Součet Průměr Pořadí 

Průměr 2,54 2,43 1,39 71,18 74,80 52,41 24,41 53,02 7,34    

Startronic 

s.r.o. 

1,12 1,17 0,67 -1,13 -2,06 -2,77 0,83 1,79 1,5 1,12 0,124 2 

RENOMIX 

Plus,CZ 

s.r.o. 

0,41 0,29 0,17 -1,52 -0,69 -1,73 0,07 0,12 0,03 -2,85 -0,31 3 

SV UNIPS 

s.r.o. 

1,48 1,54 2,16 -0,34 -0,24 -0,50 2,10 1,08 1,47 8,75 17,5 1 

Tab.5.13 Výsledky metody jednnoduchého podílu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Dle tabulky 5.13 opět vidíme, že nejlepších výsledků dosáhla firma SV UNIPS 

s.r.o.,na druhém místě byla firma Startronic s.r.o. a jako poslední se umístila firma 

RENOMIX Plus,CZ s.r.o.  

 

5.4.3   Bodovací metoda 

 

 V této metodě podniku, který dosáhl nejlepších hodnot ukazatelů přidělíme 100 bodů. 

Ostatním podnikům přidělíme bodové ohodnocení následovně dle vypočtených vzorců. 

Rozhodující je charakter ukazatele tzn, že pokud je žádoucí, aby ukazatel stoupal, přidělíme 

mu charakter 1 nebo naopak -1. 
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Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Součet Průměr Pořadí 

Startronic 

s.r.o. 
76 76 31 30 12 65 40 100 100 530 59 2 

RENOMIX 

Plus, CZ s.r.o. 
24 19 7 23 35 29 3 7 2 149 17 3 

SV UNIPS 

s.r.o. 
100 100 100 100 100 100 100 60 98 858 95 1 

Tab. 5.14 Vyhodnocení bodovací metody 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Podle tabulky 5.14 vidíme, že nejlepší bodové hodnocení získala firma SV UNIPS 

s.r.o. a nejhorší firma RENOMIX Plus, CZ s.r.o. S celkovým bodovým ohodnocením 59 bodů 

se firma Startronc s.r.o. umístila na druhém pořadí. K výpočtu hodnot integrálních ukazatelů 

jsem použila vzorce (4.4 a 4.5). 

5.4.4   Metoda normované proměnné 

  

 V této metodě transformujeme původní hodnoty ukazatelů na na tvary normované 
proměnné. 
  

Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Průměr Pořadí 

Startronic 

s.r.o. 

0,27 0,32 -0,39 -0,27 -1,37 0,41 -0,20 1,16 0,73 0,07 2 

RENOMIX 

Plus, CZ 

s.r.o. 

-1,34 -1,35 -0,98 -1,07 0,40 -1,38 -1,11 -1,28 -1,41 -1,06 3 

SV UNIPS 

s.r.o. 

1,07 1,03 1,37 1,34 0,98 0,97 1,31 0,12 0,69 0,99 1 

Tab.5.15 Výsledky metody normované proměnné 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Výsledky této metody v tabulce 5.15 nám ukazují, že na prvním místě se opět umístila 

firma SV UNIPS s.r.o. za ní následovala firma RENOMIX plus, CZ s.r.o. Pro výpočty této 

metody jsem použila vzorce (4.6 a 4.7). 

 

 

5.4.5   Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu  

  

 Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu je velmi blízká předchozí metodě. Výpočty 

dle vzorce (4.9, 4.10 a 4.11) zjistíme euklidovskou vzdálenost od fiktivního podniku. Z 

každého podniku vezmeme nejlepší hodnotu ukazatele a získáme náš “fiktivní podnik”.  
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Podnik I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
Eu. 

vzdálenost 
Pořadí 

Startronic s.r.o. 0,63 0,51 3,1 2,59 5,52 0,31 2,29 0 0 3,87 2 

RENOMIX Plus,CZ 

s.r.o. 
5,78 5,69 5,55 5,78 0,33 5,5 5,88 5,96 4,58 6,71 3 

SV UNIPS s.r.o. 0 0 0 0 0 0 0 1,09 0 1,04 1 

Tab. 5.16 Výsledky metody vzdálenosti od fiktivního objektu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 V předchozí tabulce 5.16 můžeme porovnat, jakou mají jednotlivé podniky u 

jednotlivých ukazatelů euklidovskou vzdálenost. Fiktivní podnik dosahuje hodnoty nula. 

Nejmenší vzdálenost od fiktivního podniku firma SV UNIPS s.r.o. a umístila se na prvním 

místě. Nejvíce byla vzdálená firma RENOMIX Plus, CZ s.r.o. a skončila poslední. Druhé 

pořadí si zasloužila firma Startronic s.r.o. 

 V celkovém hodnocení mezipodnikového srovnání si nejlépe vedla firma SV UNIPS 

s.r.o. V hodnotách jednotlivých ukazatelů u jednotlivých metod dosáhla jednoznačně 

nejlepších výsledků. U poměrových ukazatelů likvidity, aktivity a zadluženosti měla ve 

srovnání s ostatními podniky i oborovým průměrem doporučené hodnoty. Např. v ukazateli 

aktivity měla dobu obratu závazků 24,46 dní a doba obratu pohledávek 18,28 dní. Naproti 

tomu u firmy Renomix Plus, CZ s.r.o. je doba obratu pohledávek 108 dní a doba obratu 

závazků u firmy Startronic s.r.o. až 154 dní. Tato firma si v celkovém hodnocení udržela 

druhé pořadí, díky vysokým hodnotám v ukazatelích ROE a ROS. Nejhorších výsledků oproti 

srovnávaným firmám dosáhl podnik RENOMIX Plus, CZ s.r.o. Ani v jednom z celkových 

ukazatelů nedosáhl vyšších hodnot. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat teoretický výklad finanční analýzy a 

následně tuto metodu aplikovat na vyhodnocení ekonomické výkonnosti a stability stavební 

společnosti Startronic s.r.o. 

Pro úplnost výstupních dat a komplexnost diagnostiky společnosti Startronic s.r.o. 

jsem využila jak metod poměrových ukazatelů, tak soustav ukazatelů, bankrotních a bonitních 

modelů a v neposlední řadě také metod mezipodnikového srovnání.  

Segment stavebnictví zaznamenal významné změny v čase a zásadním způsobem jej 

ovlivnila recese, která se trhu dotkla již v roce 2008. Fáze v letech 2006-7, která ji 

předcházela, byla pro mnohé společnosti podnikající nejen v oboru stavebnictví obdobím 

konjunktury a růstu. Obdobně to bylo u společnosti Startronic s.r.o. Relativně svým objemem 

malá stavební společnost dokázala během jednoho roku ztrojnásobit svůj objem výkonu a 

adekvátně s tím zvýšila svou profitabilitu na relevantní úrověň v odvětví. 

Růst profitability v letech 2007-8 pozitivně ovlivnil vlastní kapitál společnosti a s tím 

související ukazatelé rentability. Mezi odvětvovým srovnáním se společnost nijak 

nevymykala trhu a generované zdroje pomohly společnosti investovat do potřebných 

technologií pro svou podnikatelskou činnost a zlepšení pozice cash-flow. Z ukazatelů aktivity 

je patrné, že společnost nevyužívala pro vylepšení pozice cash-flow externích zdrojů, zejména 

tím myslím financování prostřednicvím závazků z obchodního styku dodavateli, které byly 

vždy s kratší dobou obratu než byly pohledávky. Ve své podstatě to znamená, že společnost 

Startronic s.r.o. profinancovávala nejen výkony svých kmenových zaměstnanců, kterým vždy 

včas a řádně vyplácela mzdy již do 15.den následujícího měsíce, ale také obdobně financovala 

výkony svých dodavatelů, i když časový horizont byl delší. Rozdíl mezi splatností pohledávek 

a závazků byl v délce okolo 2 měsíců, což samozřejmě pro společnost není přiznivé. 

  Z pohledu ukazatelů likvidity si společnost i ve srovnání se svými konkurenty nestojí 

vůbec špatně, má minimální objem zásob a snaží se aktivně řídit své ostatní oběžná aktiva, 

zejména pohledávky. 

Po úspěšných letech 2007-8, jak je patrné z finančních výkazů, vlivem recese na trhu 

zejména pak v segmentu stavebnictví, se společnosti pomalu začíná snižovat výkonnost a 
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zásadním způsobem klesá profitabilita. Tento model koresponduje se situací na trhu při 

získávání nových zakázek, protože i konkurence se potýká s obdobným problémem a většina 

hráčů na trhu se snaží, třeba za cenu minimálního nebo žádného hospodářského výsledku 

zabezpečit práci pro kmenové zaměstnance, využít technologie, které generují fixní náklady 

v podobě odpisů a samozřejmě pokrýt ostatní fixní náklady společností, aby se na trhu 

udržely, udržely svůj podíl na trhu, udržely svou odbornost. Tlak na cenu je vysoký a 

nedojde-li k významné změně, je nutné, aby společnosti, včetně analyzované společnosti 

Startronic s.r.o. našli svou novou rovnováhu, optimalizovali své náklady tak, aby byly 

schopny generovat pozitivní hospodářské výsledky s nižšími maržemi. 

Z výkazů společnost Startronic s.r.o. za období 2009-10  je patrné, že v uvedeném 

období zatím zasadním způsobem nereaguje ve struktuře svých nákladů na vnější vlivy a 

klesající profitabilitu v daném segmentu podnikání. Naopak, ještě zvyšovala svůj dlouhodobý 

majetek, který bude generovat fixní náklady v podobě odpisů. Z pohledu rentability a aktivity 

je to krok, který všechny ukazatele zhoršuje. Očistíme-li negativní hospodářský výsledek 

daného období právě o tyto fixní náklady, které nezatěžují samotné cash-flow, společnost by 

skončila v kladných číslech. Protože vlastníkem společnosti je jedna fyzická osoba, která se 

snaží řídit společnost efektivně i v oblasti daní, dá se předpokládat, že životnost a užitná 

hodnota proinvestovaných finančních zdrojů do technologií bude delší, než doba jejich 

odepisování dle platné daňové legislativy. Tento předpoklad však nic nemění na tom, že je 

nutné provést revizi nákladů společnosti nebo změnit obchodní strategii při uzavírání nových 

zakázek, aby jejich ziskovost byla dostatečná a postačila na pokrytí všech nákladů společnosti 

a dokázala generovat přiměřený zisk, který bude uspokojovat vlastníka. S přihlédnutím 

k situaci globálním trhu představa, že společnost bude svým objemem, případně rostoucím 

objemem výkonů generovat dostatek finančních prostředků není na místě. 

Jak jsem již zmiňovala, společnost  Startronic s.r.o. je vlastněna jedním vlastníkem, 

který se aktivně podílí na řízení společnosti, je na místě také uvést, že by pro lepší řízení 

společnosti a zejména pak jejího hospodářského výsledku, zkvalitnit oblast výkaznictví a 

účetnictví.  Z výkazů je patrné, že nedochází k pravidelnému rozdělování hospodářského 

výsledku, vytváří se nebo naopak rozpouští rezervy, které nejsou úplně transparentní a 

v rozvaze vznikají jiné pohledávky, které se negativně odráží v nástrojích manažerského 

řízení, tak zatěžují samotnou společnost v oblasti cash-flow a svou nepřehledností mohou 

společnost dovést do ne příliž jednoduchých situací. V každém případě nepomohou 

společnosti, v případě potřeby čerpání externích zdojů, zejména pak bankovních. 
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Globálně a závěrem jde na základě mého teoretického výkladu finanční analýzy 

aplikované na data společnosti Sratronic s.r.o. říci, že společnost po letech úspěšných 

vstoupila do období let chudých, které potřebují přesné a kontrétní řízení, aby společnost byla 

schopna ustát nelehkou stituaci na trhu, jak z pohledu konkurence a konkurenčního prostředí 

v segmentu stavebnictví, tak z pohledu interního, aby byla schopna dostát svým závazkům, 

které se lehce, díky špatnému hospodaření či špatnému řízení nákladů, mohou stát pro 

společnost z pohledu cash-flow zranitelné. Nepředpokládám zde jakýkoliv negativní vliv 

z titulu vymahatelnosti a likvidity pohledávek, který by celou situaci jen zásadním způsobem 

mohl nepříjemně ovlivnit. 
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