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1 Úvod 
 

Důvodem zpracování finanční analýzy je ověření si obchodní zdatnosti společnosti  

a  tím udrţení si majetkově-finanční stability. Finanční analýza by měla být zpracována tak, 

aby její výstupy dokázaly odhalit silné a slabé stránky podniku. Pomocí různých metod 

 a postupů finanční analýzy si mohou firmy vytvářet finanční obraz do budoucna. Zpracování 

podkladů týkajících se finanční analýzy je přínosné téměř pro kaţdou  společnost a průběţné 

provádění finanční analýzy vede k zefektivnění budoucího chování společnosti. Výsledky 

získané prostřednictvím výpočtů jednotlivých ukazatelů finanční analýzy mohou firmy 

upozornit na moţná rizika a jejich včasnou identifikací se mohou naučit jim předcházet. 

Analýza podniku slouţí právě ke kontrole a vyvarování se moţným finančním problémům. 

Udrţet si své postavení na trhu mezi silnou konkurencí můţe jen ta firma, která  

dokonale zná a ovládá svou obchodní a finanční situaci.  

Pomocí finanční analýzy je daná společnost schopna porovnávat své výsledky 

hospodaření v časovém sledu několika let. Vývoj jednotlivých ukazatelů můţe firmám ukázat 

správnou cestu, kterou by se mělo hospodaření firmy dále ubírat. Podklady finanční analýzy 

jsou také výborným vodítkem při snaze porovnat danou firmu s odvětvovými a srovnatelnými 

podniky. Skutečně vypočtené hodnoty lze porovnávat s plány, které si organizace nastavila 

v minulosti. Tato komparace výsledků minulých a současných vede k nalezení informací, 

které ukazují o kolik procent se podnik odchýlil od svých stanovených cílů. Získané výsledky 

se také dají srovnávat s hodnotami doporučenými u daných ukazatelů nebo zjištěných 

 u ratingových agentur. 

 Cílem diplomové práce je obecně shrnout poznatky finanční analýzy, aplikovat dané 

metody a ukazatele na společnost OKIN GROUP, a. s., následně zhodnotit finanční situaci 

firmy a navrhnout doporučení ke zkvalitnění dalšího vývoje společnosti. 

Druhá kapitola diplomové práce se zabývá účelem, uţivateli, zdroji, metodami 

 a ukazateli finanční analýzy z teoretické stránky. Tyto metody a ukazatele budou aplikovány 

v následující praktické kapitole. 

Třetí část práce se věnuje popisu firmy OKIN GROUP, a. s. Seznamuje čtenáře se 

základními údaji firmy, s její historií, orgány a organizační strukturou. Dále jsou představeny 

hodnoty organizace, moţnosti spolupráce se společností OKIN GROUP, a. s. a současná 

situace ve firmě. V kapitole je také zmíněna ostravská divize společnosti OKIN BPO, která se 

velkou částí podílí na celkovém hospodaření firmy. 
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Čtvrtá kapitola obsahuje obecnou ekonomickou charakteristiku společnosti OKIN 

GROUP, a. s. a vývoj ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011. Rok 2012 není 

v diplomové práci zahrnut, protoţe účetní výkazy za toto období nebyly k datu zpracování 

práce poskytnuty. Z praktické stránky se kapitola zabývá kalkulací jednotlivých poměrových 

a stavových ukazatelů finanční analýzy. Tyto výsledky jsou pro srovnání zpracovány také 

graficky a to pomocí sloupcových a spojnicových grafů. Zda firmu neohroţuje bankrot je 

zkoumáno také pomocí analýzy soustav ukazatelů. 

V diplomové práci byly pouţity metody popisu, analýzy a srovnání. 
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2 Teoretické aspekty finanční analýzy 
 

Druhá kapitola věnuje pozornost finanční analýze z teoretické stránky. Finanční 

analýza, jako nedílná součást kaţdého řízení podniku, bude analyzována z různých hledisek. 

Tato část práce se bude zabývat účelem, zdrojem informací a podklady finanční analýzy.  

Popsány a rozvedeny budou metody, postupy, ukazatele, uţivatelé a další aspekty týkající se 

finanční analýzy.  

 

2.1 Účel finanční analýzy 
 

Účel finanční analýzy je především komplexní zhodnocení finanční situace podniku. 

Finanční analýza odhaluje ziskovost podniku, vhodnou kapitálovou strukturu, efektivní 

vyuţití aktiv, schopnost včasného splácení závazků a celou řadu dalších neméně podstatných 

skutečností. Tyto informace je důleţité sledovat ve vztahu k minulosti, ale také hlavně 

 pro odhady a spekulace firmy do budoucna. Manaţeři pomocí těchto znalostí mohou 

zkvalitnit svá rozhodování při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční 

struktury, alokaci volných peněţních prostředků, poskytování úvěrů a při rozdělování zisku.  

Představa o rentabilitě, průměrné době splatnosti pohledávek a přidané hodnotě 

zaměstnanců firmy zkvalitňuje roli jednotlivých manaţerů. 

Propočty ukazatelů a celkové výsledky finanční analýzy působí jako zpětná vazba 

podniku. V rámci finančního řízení je moţno se dozvědět, kam podnik v jednotlivých 

oblastech došel, kde se mu podařilo dosáhnout svých předpokladů a cílů a kde došlo k situaci, 

které chtěl předejít a nebo kterou nečekal. Tyto cenné informace mohou zabránit pozdějšímu 

opakování chyb. 

Podnik sestavuje finanční analýzu nejen pro vlastní potřeby, ale také pro uţivatele, kteří 

nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati jinak např. hospodářsky či finančně. 

Vedle analýzy finančního postavení podniku a posouzení finanční pozice podniku je 

moţno ji vyuţít např. k rozhodování o investičních záměrech, o financování dlouhodobého 

majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, při sestavování finančního plánu v rámci 

krátkého i dlouhého období. Tvoří také významnou součást řízení výkonnosti podniku 

orientovaného na hodnotové řízení. Podstatou finanční analýzy je tedy zejména prověření si 
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finančního zdraví podniku k určitému datu a odhadnout tak budoucí vývoj. A dále je nutné si 

vytvořit finanční plán, který se opírá o poznatky finanční analýzy.
1
 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 
 

Finanční analýza tvoří zdroj pro další rozhodování a posuzování, ze kterého čerpají 

manaţeři podniku, obchodní partneři, investoři, státní i zahraniční instituce, auditoři, 

zaměstnanci, burzovní makléři, konkurenti a odborná veřejnost. Kaţdá zájmová skupina 

ovšem preferuje jiné informace. 

Pro vlastníky podniku je důleţitá návratnost vloţených prostředků, tzn. zhodnocení 

ziskovosti vloţeného kapitálu, ten musí být náleţitě a řádně vyuţíván. Základním bodem je 

maximalizace trţní hodnoty vlastního kapitálu. Neopomíjeny jsou také vývoje trţních 

ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztahy peněţních toků k dlouhodobým závazkům.  

Akcionáře zajímá současná výnosnost akcií a její predikce, banky ji vyuţívají 

v důsledku poskytování nezajištěných zdrojů. 

Věřitelé jsou interesováni především likviditou svých obchodních partnerů a jejich 

schopností splácet závazky. Neznámost likvidity jiného podniku se můţe stát kamenem úrazu 

pro věřitele, kteří si předem nezjistí, ţe jejich dluţníci nejsou např. schopni dostát svým 

závazkům. Toto se můţe nepříjemně odrazit na jejich hospodaření. Realizace 

obchodně-úvěrové politiky souvisí také s faktorem likvidity. Pohled na finanční analýzu 

z hlediska věřitelů se dělí na dlouhodobý a krátkodobý. Pro banky je nejdůleţitější sledovat 

dlouhodobou likviditu a hodnotit zisk rovněţ v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak 

u krátkodobých věřitelů se uvaţuje o moţnosti ověřit si moţnost a reálnost plnění uzavřených 

smluv, tedy platební schopnost, strukturu oběţných aktiv a krátkodobých závazků 

a samozřejmě průběh cash flow. Obě skupiny věřitelů musí brát v potaz riziko nesplacených 

finančních prostředků, které se často odráţí v ceně a má podobu úroků. Zároveň vyţadují 

vţdy vrácení vloţených finančních prostředků. 

Včasná splatnost faktur za dodané zboţí či sluţby je podstatnou informací 

pro dodavatele. Stejně tak moţnost uzavření trvalých obchodních kontraktů. Odběratele 

budou preferovat kvalitní dodávky a jejich dochvilnost. 

Pro stát je stěţejní informace o dosaţeném zisku. Z výsledku hospodaření si státní 

instituce zjistí v jaké výši bude podnik odvádět daně do státního rozpočtu.  

                                                 
1
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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Jako inspirace do budoucna slouţí pro nepřející konkurenty jednotlivé výsledky 

finanční analýzy úspěšného podniku. 

Potencionální investory zajímá finanční zdraví podniku. Získané informace ovlivňují 

jejich budoucí investiční záměry. Vlastníci či potencionální investoři jsou zainteresováni 

především výnosy. 

Zaměstnance zajímá výše mzdy, mzdová ujednání a také dlouhodobá ziskovost 

a likvidita, která prognózuje dlouhodobé fungování podniku a zároveň zachování si 

pracovního místa ve společnosti. 

Platební schopnost podniku bývá sledována managementem, stejně tak i struktura 

zdrojů a finanční nezávislost. Významnou roli hraje rentabilita neboť se management podniku 

zodpovídá vlastníkům firmy.  

Interní i externí uţivatelé finanční analýzy si před jejím vyhotovením musí zvolit cíl, 

ke kterému se hodlají přiblíţit nebo ještě lépe dospět. Z hlediska finanční a časové náročnosti 

se pak volí taková metoda, která odpovídá nejlépe i z pohledu nákladů na vypracování 

analýzy. Proto se postup jednotlivých cílových skupin mnohdy rozchází.
2
 

 

2.3 Zdroje informací finanční analýzy 
 

Zpracované a dosaţené výsledky finanční analýzy si vyţadují kvalitní zdroje informací. 

Komplexní a bezchybné vstupní informace prognózují úspěšné provedení finanční analýzy. 

Při vyhodnocování je důleţité vţdy podchytit všechna data, která jej mohou ovlivnit 

v kladném i záporném slova smyslu a zkreslit tak výsledky finanční analýzy.  

Data pro výpočty se čerpají z účetních výkazů, které jsou většinou veřejně dostupné 

nejméně jedenkrát ročně. Tyto výkazy se člení na finanční a vnitropodnikové.  Právě finanční 

účetní výkazy jsou pro veřejnost snadno dosaţitelné a dávají přehled o stavu a struktuře 

majetku, zdrojích krytí, tvorbě a uţití výsledku hospodaření a také o peněţních tocích. 

Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí z vnitřních norem a potřeb příslušné firmy. Vyuţití 

takovýchto vnitropodnikových informací vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy 

a umoţní eliminovat riziko odchylky od skutečnosti. Tyto výkazy bývají sestavovány častěji 

a tím umoţňují vytváření podrobnějších časových řad. 

Mezi účetní výkazy se řadí zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow 

a příloha k účetní závěrce. Informace z těchto výkazů mohou být obsaţeny také ve výroční 

                                                 
2
 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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zprávě podniku. V případě, ţe společnost nevydává výroční zprávu, je moţné získat účetní 

závěrku např. z obchodního rejstříku, obchodního věstníku nebo z databáze firem. Čerpat se 

dá i ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků  

či auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, z burzovních 

zpravodajství, z komentářů odborného tisku, z oficiálních ekonomických statistik  

či z nezávislých hodnocení a prognóz.  

Interní analytik, nebo-li pracovník má stálý přístup k informacím o hospodaření 

podniku. Tato osoba si můţe lehce zjistit všechna potřebná a podrobná data včetně 

případných komentářů managementu podniku. Pro zpracování finanční analýzy má podnik 

moţnost si najmout cizí osobu, která nemá vlastní znalost podniku, avšak výhodou je zde 

nezávislý úhel pohledu. Pro externího analytika bývá vypracování finanční analýzy 

nejobtíţnější, protoţe má přístup pouze k veřejně přístupným datům, které jsou často 

nekvalitní a neúplná. Nedostatek dat tak ztěţuje externím analytikům jejich práci.  

Kvalita získaných informací se odráţí v přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků 

finanční analýzy, proto by přípravě a sběru dat měla být věnována patřičná pozornost.  

Pro úspěšný začátek zpracování finanční analýzy je důleţitá znalost základních účetních 

výkazů a také znalost vzájemné souvztaţnosti mezi výkazy. Toto povědomí o obsahu 

jednotlivých účetních výkazů je základním předpokladem pro práci s nimi. Daňové a účetní 

účely zpracování mohou zkreslovat ekonomickou realitu podniku.
3
  

 

2.3.1 Rozvaha 
 

Obsah, rozsah a formu rozvahy vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

Rozvaha nebo-li bilance podniku vypovídá o majetkové a finanční struktuře podniku. 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

na straně aktiv a zdroje jejich financování na straně pasiv vţdy k určitému datu. Bilance 

podniku tvoří základní přehled o majetku ve statické podobě. Sestavuje se zpravidla 

k poslednímu dni kalendářního či hospodářského roku. V rámci majetkové situace podniku je 

zjišťován konkrétní druh majetku, jeho ocenění, opotřebení, jak rychle se obrací, optimální 

sloţení apod. Zdroje financování tvoří prostředky z nichţ byl majetek pořízen, jde o vlastní 

                                                 
3
 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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 a cizí zdroje financování a jejich strukturu. Výše zisku a jeho rozdělení spadají pod finanční 

situaci podniku, stejně tak informace, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. Vţdy 

musí platit bilanční pravidlo, ţe aktiva se rovnají pasivům. 

Při analýze rozvahy je sledován stav a vývoj bilanční sumy, struktura aktiv, její vývoj  

a přiměřenost velikosti jednotlivých poloţek, struktura pasiv, její vývoj s důrazem na podíl 

vlastního kapitálu, bankovních a dodavatelských úvěrů, relace mezi sloţkami aktiv a pasiv,  

tj. velikost stálých aktiv a dlouhodobých pasiv, velikost stálých aktiv a vlastního kapitálu, 

velikost oběţných aktiv a krátkodobých cizích pasiv, finanční majetek a krátkodobé 

pohledávky ke krátkodobým pasivům.
4
 

 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
 

Výkaz zisku a ztráty je v České republické také upraven a to vyhláškou č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví. Tento výkaz tvoří přehled o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření za určité období. Je zde zachycen pohyb nákladů a výnosů. Při finanční analýze 

je sledována struktura výkazu a také dynamika jednotlivých poloţek nákladů a výnosů. Výkaz 

je sestavován pravidelně v ročních i kratších intervalech vzhledem k potřebám firem.
5
 

Výnosy můţeme definovat jako peněţní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 

Náklady představují peněţní částky, které podnik v daném účetním období účelně 

vynaloţil na získání výnosů i kdyţ k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném 

účetním období dojít. 

Výsledek hospodaření pak vyjadřuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Zjišťuje se ve třech 

sloţkách – jako provozní, finanční a mimořádný. Součtem všech provozních výnosů  

a odečtením všech provozních nákladů je vypočten provozní výsledek hospodaření. Tento 

výsledek ukazuje, jak se podniku dařilo v jeho hlavní výdělečné činnosti. Po sečtení všech 

finančních výnosů a po následném odečtení všech finančních nákladů lze získat finanční 

výsledek hospodaření, který občas bývá záporný zejména u nefinančních podniků.
 
Součet 

                                                 
4
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
5
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

 



12 

 

provozního a finančního výsledku hospodaření sníţený o daň z příjmů z běţné činnosti tvoří 

výsledek hospodaření za běţnou činnost. Stejně se pak postupuje u mimořádných činností, 

kdy po sečtení tohoto výsledku hospodaření s výsledkem za běţnou činnost dostaneme 

výsledek hospodaření za účetní období. Jedná se o účetní zisk, který představuje čistý zisk 

(EAT). Ve finanční analýze je často vyuţíván i zisk v podobě zisku před zdaněním (EBT) 

nebo také zisk před úroky a zdaněním (EBIT). Pro srovnání hospodaření podniků nezávisle  

na zadluţení, daňovém zatíţení a odpisové politice je výhodný zisk před odečtením úroků, 

zdaněním a odpisy (EBITDA).
6
 

 

Zatímco rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamţiku, výkaz 

zisku a ztráty se vztahuje vţdy k určitému časovému intervalu. Zde je nastíněna rozdílnost 

mezi bilancí podniku a výkazem zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty obsahuje tokové veličiny 

a proto změny v čase nemusí být rovnoměrné, výnosy a náklady nemusí být vynaloţeny  

ve stejném období. Náklady a výnosy se neopírají o skutečné peněţní toky, výsledný čistý 

zisk tak neobsahuje skutečnou dosaţenou hotovost získanou hospodařením v daném období.  

Z výše uvedeného plyne nutnost sestavovat výkaz o tvorbě a pouţití peněţních 

prostředků, ve kterém jsou náklady a výnosy transformovány do peněţních toků.
7
 

 

2.3.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 
 

Tento výkaz bývá označován jako výkaz cash flow a jeho struktura a podoba je 

upravena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českým účetním standardem č. 023. Výkaz 

o tvorbě a pouţití peněţních prostředků slouţí k posouzení skutečné finanční situace. Pomocí 

cash flow se bilanční formou porovnávají zdroje tvorby peněţních prostředků – příjmy 

s jejich uţitím – výdaje, za určité období. Tento výkaz je také moţno rozdělit na tři základní 

části – provozní, investiční a finanční činnost. 

Cash flow můţe být sestaven ve formě bilanční nebo sloupcové. Bilanční forma 

obsahuje na jedné straně tvorbu peněţních prostředků a na druhé straně jejich uţití. Sloupcová 

neboli vertikální forma výkazu obsahuje součty stejnorodých skupin peněţních toků 

rozdělných na základě výše uvedených činností. 

Výkaz o peněţních tocích se kvantifikuje dvěma způsoby: 

                                                 
6
 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
7
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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 přímo – pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období, 

 nepřímo – pomocí transformace zisku do pohybu peněţních prostředků.  

Cash flow není ovlivněn metodou odpisování majetku a výkaz není zkreslován 

systémem a výší časového rozlišení.
8
 

 

2.4 Metody finanční analýzy 
 

Z hlediska historického vývoje se metody a postupy vyuţívané při zpracování finanční 

analýzy několikrát obměnily. Vznikla tak celá řada metod a postupů, které budou v této 

kapitole popsány. Jednotlivá metoda musí být vybrána s ohledem na účelnost – metoda musí 

odpovídat zadanému cíli, nákladnost – měl by být brán v potaz čas a kvalifikovaná práce  

a spolehlivost, která představuje kvalitnější vyuţití dostupných dat. Čím jsou data kvalitnější, 

tím jsou také výsledky finanční analýzy věrohodnější.
9
 

 

K základním metodám patří zejména: 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů – zahrnuje především horizontální  

a vertikální analýzu. Horizontální analýza bývá označována jako analýza trendů  

a zabývá se časovými změnami absolutních ukazatelů. Vertikální analýza, téţ 

jako procentní rozbor nebo analýza komponent, se věnuje vnitřní struktuře 

absolutních ukazatelů. Jde vlastně o souměření jednotlivých poloţek základních 

účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. 

 Analýza tokových a rozdílových ukazatelů – analyzuje ty základní účetní 

výkazy, které v sobě primárně nesou tokové poloţky. Týká se především analýzy 

výnosů, nákladů, zisku a cash flow. V případě rozdílových ukazatelů je 

nejvýraznější sloţkou čistý pracovní kapitál. 

 Analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů – jedna z nejvíce pouţívaných 

metod finanční analýzy vůbec. Do této kategorie spadají ukazatele likvidity, 

aktivity, rentability, zadluţenosti, produktivity, kapitálového trhu a cash flow. 

Podstatou je sestavení jednoduchého modelu, který by zobrazoval vzájemné 

vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu. 

                                                 
8
 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
9
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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 Analýza soustav ukazatelů – představuje kombinaci výše uvedených metod. 

Díky rozmanitosti ekonomického procesu jsou sestavovány jednotlivé soustavy 

ukazatelů. Jedna z nejznámějších soustav je Du Pontův rozklad ukazatele 

rentability, která je zaloţena na odvozování ziskové marţe a obratu celkových 

aktiv. Dále jsou to pyramidové soustavy ukazatelů, jenţ pomáhají názorně 

vystihnout postupné rozšiřování počtu dílčích ukazatelů v podrobnějších 

rozkladech. Pro rozklad se vyuţívají dva hlavní postupy – aditivní  

a multiplikativní. Do kategorie účelově vybraných ukazatelů, které mají přiřadit 

společnosti jeden výsledný hodnotící koeficient spadají bonitní a bankrotní 

modely. Bonitní modely jsou zaloţeny na teoretických poznatcích a umoţňují 

posuzovat firmy s větším souborem podnikatelských subjektů. Bankrotní modely 

informují o moţnosti hrozícího bankrotu. 

 Souhrnné indexy hodnocení – za cíl si kladou komplexní vyjádření celkové 

finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Mají 

pouze orientační podklad a nejmenší vypovídací schopnost.
10

 

 

2.5 Horizontální analýza 
 

Data potřebná k sestavení horizontální analýzy jsou získávána z účetních výkazů, čili 

rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty. Data je moţné vyčíst také z výročních zpráv. 

Pozorovány jsou absolutní hodnoty vykazovaných údajů v čase i relativní změny. Název této 

analýzy  je odvozen od sběru jednotlivých dat, které se sledují po řádcích, horizontálně. 

Pouţití horizontální analýzy je zejména v zachycování vývojových trendů ve struktuře 

majetku a kapitálu podniku. Vhodnou interpretací výsledků je grafické zobrazení poloţek 

majetku, kapitálu, nákladů a výnosů společnosti. Horizontální analýza je nejjednodušší a tím 

pádem nejčastěji vyuţívanou metodou pro zpracování účetních dat podniku pro zjištění 

minulé i budoucí situace.
11

 

                                                 
10

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
11

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. Vyd. Brno: Computer Press, a. s. 2011. 152 s. ISBN 978-

80-251-3386-6. 



15 

 

2.6 Vertikální analýza 
 

Struktura aktiv a pasiv podniku je posuzována pomocí vertikální analýzy. Z pozorování 

jednotlivých komponent majetku a kapitálu je patrné, jaké je sloţení hospodářských 

prostředků nutných k výrobním a obchodním aktivitám podniku a z jakých zdrojů byly tyto 

prostředky pořízeny. Na udrţování rovnováţného stavu jednotlivých sloţek kapitálové  

a majetkové struktury je závislá stabilita podniku. Při zpracování dat se postupuje odshora 

dolů, vertikálně po sloupcích. Tak vzniklo označení pro tento typ analýzy. Ve výkazu zisku  

a ztráty je základní informací pro procentní vyjádření velikost trţeb, v rozvaze je to hodnota 

celkových aktiv podniku. Vertikální analýzu neovlivňuje inflace mezi sledovanými roky, coţ 

lze povaţovat za výhodu a je moţné porovnávat v čase i v prostoru.
12

 

 

2.7 Analýza fondů finančních prostředků 

V praxi jsou nejvíce vyuţívanými fondy finanční analýzy čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čisté peněţně pohledávkové fondy. Tyto fondy se řadí k rozdílovým 

ukazatelům. 

 Čistý pracovní kapitál 

Tento ukazatel patří k nejvíce vyuţívaným rozdílovým ukazatelům finanční analýzy  

a bývá také označován jako provozní nebo provozovací kapitál. Výsledná hodnota tohoto 

ukazatele je dána rozdílem mezi oběţnými aktivy bez dlouhodobých pohledávek  

a krátkodobými závazky, ke kterým se také řadí  běţné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci. 

Obsah kategorie pracovní kapitál vyznačuje oběţná aktiva očištěná o ty závazky 

podniku, které bude nutno v nejbliţší době uhradit, tím je myšlena např. úhrada do jednoho 

roku. Lze jej také charakterizovat jako část oběţných aktiv, která je financována 

dlouhodobými zdroji, jeţ jsou tvořeny dlouhodobými závazky, dlouhodobými bankovními 

úvěry a vlastním kapitálem podniku. 

 

  

    (2.1) 

                                                 
12

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. Vyd. Brno: Computer Press, a. s. 2011. 152 s. ISBN 978-

80-251-3386-6. 

ČPK = oběţná aktiva – krátkodobá pasiva (závazky + bankovní úvěry) 
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Čistý pracovní kapitál a jeho konstrukce je zaloţena na rozlišení oběţného majetku  

s dobou obratu, která je kratší neţ jeden rok a hlavně majetku neoběţného, nebo-li 

dlouhodobého. Čistý pracovní kapitál souvisí s běţným krátkodobým financováním, jedná se 

tedy o financování oběţného majetku pokud jde o: 

 určení optimální výše kaţdé poloţky oběţných aktiv a jejich struktury (zásoby, 

pohledávky, peněţní prostředky v hotovosti i na běţných účtech, krátkodobý finanční 

majetek) a 

 stanovení jejich přiměřené celkové výše, výběr vhodného způsobu financování 

oběţných aktiv.
13

 

Úkolem oběţného majetku je funkčně zajistit plynulou hospodářskou činnost  

a podstatou finančního řízení je vybírat a získávat pro uspokojení potřeby oběţného majetku 

vhodné zejména cizí zdroje. V případě přebytku peněţních prostředků je nutné vyhledávat 

výnosnější alternativní formy jejich umísťování např. do krátkodobých cenných papírů  

a dlouhodobého finančního majetku apod. a to vše s ohledem na zajištění likvidity podniku. 

Na zřeteli je nutné vzít, ţe jednotlivé sloţky krátkodobých aktiv jsou nejen různě výnosné  

a rizikové, ale i různě likvidní. Toto se stává výchozím bodem hodnocení finanční situace 

kaţdé firmy. Stanovení velikosti pracovního kapitálu je určitým kompromisem finanční 

stability a omezování nákladů kapitálu. 

Na platební schopnost kaţdého podniku má významný vliv vztah oběţných aktiv 

s krátkodobými pasivy. Likvidní podnik by měl disponovat potřebnou výši relativně volného 

kapitálu – čistého pracovního kapitálu. Termín „čistý“ vyjadřuje, ţe kapitál je z finančního 

hlediska zbaven břemene brzké úhrady krátkodobých cizích zdrojů a je tedy oddělen od té 

části oběţných aktiv, kterou nelze pouţít jinak neţ právě k úhradě splatných krátkodobých 

závazků. 

Disponibilita s tímto majetkem je vyjádřena prostřednictvím termínu „pracovní“, který 

zobrazuje jeho pohyblivost, pruţnost a manévrovací prostor pro činnost podniku.  

Ztělesňuje relativně volný kapitál, jeţ manaţeři podniku vyuţívají k zajištění 

bezproblémového průběhu hospodářské činnosti. Z hlediska pojetí manaţerů je brán čistý 

pracovní kapitál jako část oběţného majetku financovaný dlouhodobým kapitálem – jinak 

                                                 
13

 Techniky a metody finanční analýzy. Techniky a metody finanční analýzy [online]. © 1997-2013 [cit. 2013-02-

20]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html. 
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řečeno – jako část dlouhodobého kapitálu vázaného v oběţném majetku. Touto částí 

dlouhodobého majetku svěřuje vlastník pravomoc i odpovědnost vedení podniku  

za financování běţné činnosti. Právě dovednost při hospodaření s čistým pracovním kapitálem 

je jedním ze základních kritérií hodnocení manaţerské úspěšnosti.
14

 

Výše čistého pracovního kapitálu je důleţitým indikátorem platební schopnosti 

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

jeho sloţek schopnost podniku hradit své dluhy. Pokud dosahuje tento ukazatel záporných 

čísel, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Ukazatel čistý pracovní kapitál můţe zahrnovat málo 

likvidní nebo dokonce dlouhodobě či trvale nelikvidní poloţky, jako např. nevymahatelné 

pohledávky, zastaralé neprodejné zásoby, neprodejné výrobky apod. Jeho výše můţe být také 

silně ovlivněna pouţitými způsoby oceňování jeho jednotlivých sloţek, hlavně majetku.  

Ne vţdy tedy růst pracovního kapitálu znamená i růst likvidity.
15

 

 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky firmy lze získat rozdílem mezi pohotovými peněţními 

prostředky a okamţitě splatnými závazky. Pohotovými peněţními prostředky se rozumí 

peníze v hotovosti a na běţných účtech. Bývají zde zahrnovány také jejich ekvivalenty 

představující směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady a krátkodobé cenné papíry, protoţe 

v podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze.  

Výhodou tohoto ukazatele je jeho nepatrná souvislost s podnikovými oceňovacími 

technikami. Ve vztahu k okamţiku zjišťování likvidity zadrţením nebo naopak dřívějším 

uskutečněním plateb, mohou být čisté pohotové prostředky ovlivněny tímto časovým 

posunem plateb.
16

 

 

ČPP = pohotové peněţní prostředky – okamţitě splatné závazky 

(2.2) 

 Čistý peněžní majetek  

Čistý peněţní majetek zahrnuje jak pohotové prostředky a jejich ekvivalenty, tak 

krátkodobé pohledávky a ty jsou vyjádřeny bez nevymahatelných pohledávek. Čistý peněţní 

                                                 
14

 Techniky a metody finanční analýzy. Techniky a metody finanční analýzy [online]. © 1997-2013 [cit. 2013-02-
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majetek patřící do analýzy fondů finančních prostředků tvoří určitý kompromis mezi dvěma 

výše uvedenými ukazateli.  

 

(2.3) 

2.8 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz patří tyto ukazatele finanční 

analýzy mezi nejčastěji vyuţívané. Při počítání poměrových ukazatelů se vychází  

ze základních údajů účetních výkazů. Tyto informace jsou snadně dostupné i pro externí 

finanční analytiky. Ukazatele se vypočítají jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek 

základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině.  

Poměrové ukazatele se dělí na:  

 ukazatele struktury majetku a kapitálu - jsou konstruovány na základě 

rozvahy a nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidity, protoţe zkoumají 

vzájemný vztah rozvahových poloţek. Podstatnými jsou také ukazatele 

zadluţenosti hodnotící kapitálovou strukturu. 

 ukazatele tvorby výsledku hospodaření - vycházejí primárně z výkazu zisku  

a ztráty a zabývají se strukturou nákladů, výnosů a výsledku hospodaření podle 

oblasti, ve které byl výsledek generován. 

 ukazatele na bázi peněžních toků - analyzují faktický pohyb finančních 

prostředků a bývají velmi často součástí analýzy úvěrové způsobilosti. 

 

Poměrové ukazatele tvoří základní nástroj finanční analýzy. Analýza pomocí těchto 

ukazatelů patří mezi nejoblíbenější díky tomu, ţe umoţňuje získat rychlou představu  

o finanční situaci podniku. V textu budou uvedeny ukazatele, které mají nejširší vypovídací 

schopnost.
17

 

 

2.8.1 Ukazatele likvidity 
 

Pojem likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je moţno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). V případě 

nízké likvidity se můţe podnik dostat do platební neschopnosti, protoţe není schopen včasně 
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 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 

ČPM = oběţná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva 
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platit své závazky. Takové jednání často vede k bankrotu. Likvidita firmy můţe být chápana 

různě vzhledem k variantnosti cílových skupin, které vyuţívají výsledky finanční analýzy. 

Manaţeři podniku vnímají nedostatek likvidity jako negativní moţnost sníţení 

ziskovosti, nevyuţitých příleţitostí či ztrátu kontroly nad podnikem. Vlastníci podniku dávají 

přednost niţší úrovně likvidity, neboť oběţná aktiva, která tvoří krátkodobý majetek 

představují neefektivní vázanost finančních prostředků, coţ můţe vést ke sniţování rentability 

vlastního kapitálu. Věřitelé budou spojovat nedostatečnou likviditu s odkladem inkasování 

úroků a jistiny, resp. s jejich částečnou nebo úplnou ztrátou. 

Likvidita je velmi důleţitá z hlediska finanční rovnováhy. Příliš vysoká míra likvidity je 

negativním jevem pro vlastníky podniku. Díky tomu, ţe finanční prostředky jsou vázány 

v aktivech a nepracují tak ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků  

a ukrajují tak z rentability. Nízká likvidita můţe znamenat nedostatek zásob či finančních 

prostředků. 

 Poměrové ukazatele likvidity jsou součástí výročních zpráv akciových společností  

a běţně se objevují jako součást hospodářských analýz. Tvorba delší časové řady je 

doporučována vzhledem k moţným komplikacím jako např. nejasnosti v obsahu ukazatele  

a jeho kvantitativní hodnotě. 

 Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se likvidita člení na okamţitou, pohotovou  

a běţnou.
18

 

 Okamžitá likvidita 
 

Okamţitá likvidita nebo také cash ratio či likvidita 1. stupně představuje to nejuţší 

vymezení likvidity. Obsahuje jen ty nejlikvidnější poloţky rozvahy. Pohotové platební 

prostředky představují sumu peněz v pokladně či na běţném učtu bank. Můţou jimi být  

i volně obchodovatelné cenné papíry. Součástí dluhů s okamţitou splatností – krátkodobých 

dluhů jsou i běţné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. 

 

(2.4) 

 

Doporučená hodnota pro okamţitou likviditu je v rozmezí od 0,9 do 1,1. Pro Českou 

republiku bývá toto pásmo niţší např. od 0,6. Podle metodiky ministerstva průmyslu  

a obchodu je hodnota ještě niţší a to 0,2. Tato hodnota je však uţ označována jako kritická  
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 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / dluhy s okamţitou splatností 
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i z psychologického hlediska. Pokud firmy nedodrţí předepsané hodnoty neznamená to ještě, 

ţe má finanční problémy. 
19

 

 

 Pohotová likvidita 

 

Tato likvidita je označována jako likvidita 2. stupně nebo acid test. Pro tuto likviditu by 

měl být čitatel ve stejném poměru jako jmenovatel. Pokud by tomu tak bylo, podnik by neměl 

mít problém se vyrovnat se svými závazky aniţ by byl donucen prodat své zásoby. Věřitelé 

preferují vyšší hodnotu, naopak akcionáři a vedení podniku poţaduji hodnotu niţší. Velké 

mnoţství oběţných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků přináší jen malý  

nebo ţádný úrok. Celkově tak nadměrná výše oběţných aktiv negativně ovlivňuje celkovou 

výnosnost vloţených prostředků.
20

 

 

          

 (2.5) 

 Běžná likvidita 
 

Nazývána current ratio nebo likvidita 3. stupně. Ukazuje kolikrát pokrývají oběţná 

aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta 

jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit 

své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. Hodnoty 

čitatele by měly být k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. Vyšší hodnota znamená 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti. Nevýhodou tohoto ukazatele je,  

ţe nepřihlíţí ke struktuře oběţných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a nebere v úvahu 

strukturu krátkodobých závazků z hlediska splatnosti. Ovlivnit jej lze k datu sestavení 

rozvahy a to odloţením některých nákupů.
21

 

  

(2.6) 
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Pohotová likvidita = (oběţná aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy 

Běžná likvidita = oběţná aktiva / krátkodobé dluhy 
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2.9 Ukazatele rentability 
 

Rentabilita, nebo-li výnosnost kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

efekty, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability poměřují 

výsledek efektu dosaţeného podnikatelskou činností podniku ke zvolené srovnávací základně. 

Čím vyšší rentability podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem.  

Ve všech ukazatelích rentability se poměřuje ukazatel, který je tokovou veličinou za období 

(výsledkové veličiny), a stavovou hodnotu (rozvahové veličiny). Je třeba se rozhodnout,  

zda stavovou veličinu (aktiva, vlastní kapitál) brát v úvahu jako hodnotu, ze které byl zisk 

tvořen. Správnější by bylo brát v úvahu vţdy stavovou veličinu (aktiva, vlastní kapitál apod.) 

přechodního roku, ale vzhledem k tomu, ţe většina podniků, ale i státních institucí, které 

shromaţďují data, poměřují vţdy údaje z konce období, je lepší z důvodu vzájemné 

srovnatelnosti také postupovat tímto způsobem.
22

 

Mezi důleţité ukazatele rentability patří rentabilita aktiv či celkového kapitálu, 

rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita trţeb, rentabilita investovaného kapitálu a rentabilita 

úplatného kapitálu. 

 Rentabilita aktiv / celkového kapitálu 
 

„Ukazatel Return on Assets – ROA je klíčovým měřítkem rentability, měří výkonnost 

neboli-li produkční sílu podniku. Zisk podniku je poměřován s celkovými vloţenými 

prostředky bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního, nebo cizího kapitálu,“ Jak tvrdí 

Scholleová (2012, s. 176). 

Rentabilita aktiv můţe být vyjádřena v několika tvarech, nejvhodnější je tvar se ziskem 

před úroky a zdaněním nebo-li EBIT. „Ten vyjadřuje ziskovou marţi, která je důleţitým 

ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Pomocí zisku před úroky a zdaněním je 

moţné vyjádřit výkonnost podniku bez vlivu zadluţení a daňového zatíţení,“ Jak tvrdí 

Knápková, Pavelková
 
 (2010, s. 101). 

 

 

      (2.7) 

T = daňová sazba 
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 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2 vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 

272 s. ISBN 978-80-247-4004-1. 

ROA = EBIT / aktiva 

 

 

 

ROA = EBIT . (1 – T) / aktiva 



22 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 
 

„Return on Enquity – ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloţeného 

vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku připadne na jednu korunu investovanou vlastníky 

společnosti,“ Jak tvrdí Scholleová (2012, s. 176). 

Jestliţe se údaje pro výpočet tohoto ukazatele berou z údajů ke stejnému datu, můţe 

nastat problém, kdy skutečná ziskovost podniku můţe být podhodnocena. Zisk byl vytvářen 

postupně a nebyl tak k dispozici v celé své výši jako zdroj financování aktivit podniku. 

Dosahované hodnoty je nutné posuzovat v delším časovém horizontu.
23

 

      

          

           (2.8) 

 Rentabilita tržeb 
 

Return on Sales – ROS ukazuje, kolik korun zisku podnik vyprodukuje z jedné koruny 

trţeb. Jestliţe se tento ukazatel vyvíjí negativně, lze rovněţ předpokládat, ţe ani u ostatních 

ukazatelů nebude situace pozitivní. „V praxi se pouţívá opět s EBIT nebo se ziskem  

po zdanění  EAT,“ Jak tvrdí Scholleová (2012, s. 176). 

„Zisk je zde vztaţen k trţbám jako nejdůleţitější poloţce výnosů u nefinančních 

společností. Ziskovou marţi je vhodné porovnávat s jinými podniky a k tomu lze doporučit 

vyuţití EBITu. Hodnocení tak nebude ovlivněno různou kapitálovou strukturou a v případě 

podniků z různých zemí i odlišnou mírou zdanění. 

„Místo trţeb je moţné také vyuţít výnosy, tento ukazatel pak měří, kolik čistého zisku 

(nebo EBIT) připadá na 1 Kč celkových výnosů podniku,“ Jak tvrdí Knápková, Pavelková
 
 

(2010, s. 101). 

Ziskové rozpětí lze tedy měřit prostřednictvím provozního ziskového rozpětí pomocí 

EBIT nebo čistého ziskového rozpětí s vyuţitím EAT. 

 

ROS  = EBIT / (trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb + trţby z prodeje zboţí) 

 

(2.9) 
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2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

ROS = EAT / (trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb + trţby z prodeje zboţí) 
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    Rentabilita nákladů 

 

Pokud je ziskové rozpětí nízké nebo jiţ několik let klesá, měla by být analýza zaměřena 

na rozbor jednotlivých druhů nákladů. Sníţením nákladů můţe společnost dosáhnout vyšší 

absolutní částky zisku a tím zlepšit ukazatele ziskovosti trţeb. Ukazatel nákladovosti 

vyjadřuje relativní úroveň nákladů a zjišťuje se pomocí vztahu celkových nákladů  

a dosaţených trţeb. Tento ukazatel je doplňkovým ukazatelem k ziskovosti trţeb.
24

 

   

    

 (2.10) 

 Rentabilita investovaného kapitálu 
 

„Return on investment – ROI je nejčastěji pouţíván jako ukazatel měřící výnosnost 

dlouhodobého kapitálu (tzn. dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu) vloţeného  

do majetku podniku,“ Jak tvrdí Knápková, Pavelková
 
 (2010, s. 101). 

 

          

       (2.11) 

 Rentabilita úplatného kapitálu 
 

„Return on capital employed – ROCE, za úplatný kapitál je povaţován veškerý kapitál 

v podniku, který nese náklad, tzn. vlastní kapitál a dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje 

nesoucí úrok,“ Jak tvrdí Knápková, Pavelková
 
 (2010, s. 101). 

 

          (2.12) 

2.9.1 Ukazatele aktivity 
 

Schopnost společnosti vyuţívat investované finanční prostředky a vázanost jednotlivých 

sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv je měřena pomocí ukazatelů aktivity. 

Ukazatele aktivity vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek zdrojů nebo aktiv nebo dobu 

                                                 
24

 GRUNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 1. Vyd. Praha: 

Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

1 – ROS =  1 – (náklady / trţby) = (trţby – zisk ) / trţby 

ROI = zisk / dlouhodobý kapitál 

ROCE = zisk / úplatný kapitál 
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obratu. Rozborem těchto ukazatelů lze zjistit, jak hospodaříme s aktivy a jaký vliv má toto 

hospodaření na likviditu a výnosnost.
25

 

Ukazatele aktivity v sobě zahrnují obrat celkových aktiv, obrat zásob, obrat pohledávek 

a obrat závazků. 

 Obrat celkových aktiv 
 

 Ukazatel obratu celkových aktiv bývá také označován jako vázanost celkového 

vloţeného kapitálu a má návaznost na ukazatele rentability. Je vyjádřen jako poměr trţeb 

k celkovému vloţenému kapitálu.
26

 

      

    (2.13) 

 

 Obrat zásob 

 

Ukazatel obratovosti zásob nebo-li rychlost obratu zásob je měřen jako poměr trţeb 

k průměrnému stavu zásob. Ukazatel, který se od rychlosti obratu zásob odvíjí se nazývá doba 

obratu zásob, která je vyjádřena podílem 365 dnů a obratovosti zásob. Tím se udává,  

jak dlouho jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. Čím vyšší je obratovost zásob a naopak 

čím menší je doba obratu, tím lepší je situace.
27

 

 

    

   (2.14) 

 Obrat pohledávek 
 

Ukazatel obratovosti pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán 

ve formě pohledávek, tedy za jak dlouho dobu budou dané pohledávky splaceny. Je 

vypočítáván jako podíl trţeb a pohledávek. Doplňujícím ukazatelem je doba obratu 

pohledávek, která se vyjadřuje stejně jako jiţ zmíněná doba obratu zásob s tím rozdílem,  

ţe zásoby se nahradí pohledávkami. Doba inkasa pohledávek by měla být co nejkratší, záleţí 

však na dohodě mezi obchodními politiky jednotlivých firem. Je-li doba inkasa pohledávek 
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OA = trţby / celkový vloţený kapitál 

OZ = trţby / průměrný stav zásob 

DOZ = 365 dní / Obrat zásob 
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příliš dlouhá, můţe nastat platební neschopnost. Zejména menší firmy se mohou dostat  

do finančních problémů.
28

 

 

       

(2.15) 

 Obrat závazků 
 

„Tento ukazatel opět vyjadřuje poměr a to trţeb k závazkům. Obratovost závazků 

vypovídá o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Doba obratu závazků je ukazatelem, 

který je vypočten jako podíl 365 dní a obratovosti závazků. Doba obratu závazků by měla být 

delší neţ doba obratu pohledávek. Pokud je to splněno, není narušena finanční rovnováha 

firmy. Ukazatel obratovosti závazků vyuţívají zejména věřitelé pro posouzení  

obchodně-úvěrové politiky,“ Jak tvrdí Růčková (2011, s. 61). 

 

 

   

   (2.16) 

2.9.2 Ukazatele kapitálového trhu 
 

Ukazatele kapitálového trhu pracují s trţními hodnotami a proto mohou být také 

nazývány jako ukazatele trţní hodnoty. Investoři vyuţívají tyto ukazatele k hodnocení 

návratnosti investovaných prostředků. Pomocí těchto ukazatelů se tedy vyjadřuje hodnocení 

firmy pomocí burzovních ukazatelů.
29

 

 Účetní hodnota akcií 
 

Uplynulá výkonnost firmy bývá vyjádřena pomocí tohoto ukazatele. Platí, ţe by měl 

v čase vykazovat rostoucí tendenci a tím se pak podnik pro firmy jeví jako finančně zdravý. 

Podstatou je porovnat účetní hodnotu akcií s hodnou trţní a také zjistit minulou výkonnost 

                                                 
28

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
29

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

OP = trţby / pohledávky 

DOP = 365 dní / OP 

Obrat závazků = trţby / závazky 

Doba obratu závazků = 365 dní / Obrat závazků 
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podniku. Reinvestovaný zisk se projeví jako přírůstek vlastního kapitálu a je tak základem  

pro potenciální expanzi firmy.
30

 

  

 

                 (2.17) 

 Čistý zisk na akcii 
 

Výsledek ukazatele je důleţitý pro akcionáře, protoţe je informuje o velikosti zisku  

na jednu kmenovou akcii. Zisk bývá zpravidla rozdělen na dvě části, kterými jsou zisk určený 

pro výplatu dividend a zisk reinvestovaný. Investoři či akcionáři tak zkoumají jaká část 

prostředků byla reinvestována a také jak vysoká dividenda by mohla být vyplacena. 

Konkrétní výše dividendy však závisí na rozhodnutí valné hromady dané společnosti. Poměr 

zisku a akcie je označován také jako rentabilita na jednu akcii.
31

 

 

   

                  (2.18) 

 Dividendový výnos 
 

Poměr dividendového výnosu na jednu akcii a trţní ceny akcie udává zhodnocení 

finančních prostředků. Příjem z dividend, který má rostoucí tendenci je hlavní motivací  

pro investory. V případě zadrţení zisku nevzniká pro akcionáře okamţitý uţitek a akcie jsou 

méně atraktivní. Dividendový výnos můţe klesat i tehdy, kdyţ se dividenda nezmění, proto 

nelze jednoznačně definovat trend.
32

 

 

 

(2.19) 

 

    Dividendové krytí 
 

Ukazatel dividendové krytí vypovídá o tempu růstu podniku a o tom, kolikrát je 

dividenda kryta ziskem, který na ni připadá. Vypočítá se jako podíl čistého zisku na akcii  

a dividendy na akcii. 
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 Mezi další významné ukazatele patří ukazatel P/E, který zajímá investory očekávající 

zejména nárůst trţní ceny akcie a z toho vyplývající kapitálový výnos. Z tohoto ukazatele lze 

zjistit, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku na akcii. Nízká hodnota ukazatele 

při vysokém zisku můţe pro investory znamenat trend sniţování zisku společnosti a tím  

i očekávaných příjmů v budoucnosti. Problematika je však mnohem sloţitější, proto je toto 

pravidlo pouze orientační. 

 

 Důleţitým ukazatelem je rovněţ ukazatel M/B, který vyjadřuje poměr trţní ceny akcie 

k její účetní hodnotě. Je-li trţní hodnota firmy vyšší neţ ocenění vlastního kapitálu v rozvaze, 

tak se ukazatel M/B rovná 1. Pokud ukazatel nedosáhne 1, tak potenciální reprodukční 

schopnost firemních aktiv je hodnocena jako nedostatečná vzhledem k objemu akciového 

kapitálu a výši rizika s ním spojeného.
33

 

 

2.9.3 Ukazatele zadluženosti 
 

Podnik můţe být financován jak vlastními, tak i cizími zdroji. Pokud firma pouţívá 

k financování svých aktiv ve své činnosti cizí zdroje, představují tyto prostředky dluhy.  

U velkých podniků v praxi neexistuje situace, ţe by podnik financoval veškerá svá aktiva jen 

z cizího kapitálu nebo naopak z vlastního kapitálu.  

Základním problémem finančního řízení podniku je rozhodnutí o celkové výši 

potřebného kapitálu a volba správné skladby zdrojů financování jeho činnosti. Při zpracování 

analýzy zadluţenosti je podstatné najít optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem, tedy 

najít optimální kapitálovou strukturu. Tato struktura má zásadní význam pro kvalitní a zdravý 

finanční rozvoj podniku. 

Pohledy na kapitálovou strukturu mohou být různé. Zainteresovanými stranami jsou 

nejčastěji akcionáři a věřitelé. Pro věřitele platí, ţe riziko je tím vyšší, čím vyšší je podíl 

cizího kapitálu na kapitálu celkovém. Riziko neplnění závazků je očekávanější a věřitelé 

poţadují od takovéto firmy vyšší úrokové sazby. Akcionáře zajímá zejména podíl dluhového 

financování, protoţe čím je větší, tím jsou akcie rizikovější. Ukazatele zadluţenosti jsou 
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odvozeny z poloţek, které tvoří rozvahu podniku. Porovnáním těchto rozvahových poloţek 

společnost dokáţe zjistit v jakém rozsahu jsou aktiva firmy financována cizími zdroji.
34

 

 Ukazatel věřitelského rizika 
 

Ukazatel věřitelského rizika patří k základním ukazatelům zadluţenosti a podílem 

celkových závazků k celkovým aktivům se vyjadřuje celková zadluţenost podniku. Zpravidla 

platí, ţe čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Ukazatel se 

posuzuje v souvislosti s celkovou výnosností podniku a také v souvislosti se strukturou cizího 

kapitálu. Pokud je podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability, neţ je procento 

úroků placené z cizího kapitálu, tak se stává vysoká hodnota ukazatele příznivá a to z hlediska 

drţitelů kmenových akcií. Věřitelé se zpravidla přiklánějí k niţším hodnotám tohoto 

ukazatele.
35

 

 

                 (2.20) 

 Koeficient samofinancování 
 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika. 

Součet těchto dvou ukazatelů by měl být přibliţně 1. Tento ukazatel patří k těm 

nejdůleţitějším z poměrových ukazatelů zadluţenosti, ale nesmí být opomíjena jeho 

návaznost na ukazatele rentability.
36

 

 

 (2.21) 

 Ukazatel míra zadluženosti 
 

Tento ukazatel bezprostředně souvisí s koeficientem financování i s ukazatelem 

věřitelského rizika. V tomto případě se jedná o poměr cizího a vlastního kapitálu firmy. 

Častěji bývá vyuţívána jeho převrácená hodnota, jeţ se měří finanční samostatnost podniku.  

                                                 
34

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
35

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
36

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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Zde ale platí, ţe musí být přihlédnuto k leasingovému financování, které se přičítá k cizímu 

kapitálu v rámci objektivizace výsledků míry finanční samostatnosti.
37

 

   

   (2.22) 

 Ukazatel úrokového krytí 
 

Pomocí ukazatele úrokového krytí firma zjišťuje, zda je pro ni dluhové zatíţení ještě 

únosné. „Ukazatel udává kolikrát je zisk vyšší neţ úroky. Zejména v zahraničí je doporučená 

hodnota označována jako trojnásobek nebo i více. Je to dáno tím, ţe po zaplacení úroků 

z dluhového financování by měli akcionáři mít dostatečný efekt. Podniky dosahující vyšších 

trţeb jsou schopny v mnohem větším rozsahu vyuţívat cizí kapitál,“ Jak tvrdí Růčková (2011, 

s. 59). 

      

   (2.23) 

 Ukazatel úrokové zatížení 
 

Výpočtem tohoto ukazatele lze zjistit, kolik % ze zisku odčerpávají placené úroky. 

Doporučená hranice  pro ukazatel úrokové zatíţení je 40 % a podnik by ji neměl překračovat. 

 

    

    (2.24) 

 

Mezi další vhodné ukazatele pro posouzení zadluţení patří i ukazatel maximální 

úrokové míry a  ukazatel podmínek pro zadlužení. První ukazatel je dán podílem 

finančních nákladů k vlastnímu kapitálu, bankovním úvěrům a obligacím. Je významný  

při porovnání s rentabilitou, která se zjistí také podílem a to EBITu k celkovým aktivům. 

Komparací těchto dvou ukazatelů lze získat jiţ zmínění ukazatel podmínek pro zadluţení. 

V případě, kdy rentabilita je niţší neţ maximální úroková míra, se další zadluţování 

nedoporučuje. Je tomu tak z důvodů zvyšování rizika týkající se insolventnosti.
38
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2.10 Analýza soustav ukazatelů 

 

„Do soustav účelově vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní modely. Tyto dva 

modely se snaţí přiřadit společnosti jen jednu jedinou číselnou charakteristiku, na jejímţ 

základě je moţné posoudit finanční zdraví podniku. Záleţí na tom, k jakému účelu budou tyto 

modely pouţity,“ Jak tvrdí Růčková (2011, s. 72). 

 

 Bankrotní modely 

 
Snaţí se informovat uţivatele o situaci firmy, jestli nebude v budoucím období 

ohroţena bankrotem. To zkoumá na základě různých symptomů, které takováto firma 

vykazuje jiţ po určitou dobu. K těmto situacím dochází, kdyţ má společnost problémy  

např. s rentabilitou vloţeného kapitálu, běţnou likviditou či výší čistého pracovního kapitálu. 

Mezi bankrotní modely patří Altmanův model, Model IN – Index důvěryhodnosti 

a Tafflerův model. 

 

 Bonitní modely 

 
Tyto modely zjišťují, zda se firma řadí mezi dobré či špatné společnosti. Bonitní 

modely jsou zaloţeny na komparaci firem v rámci jednoho oboru podnikání a snaţí se 

hodnocením pomocí bodů určit bonitu zkoumané organizace. Pro bonitní modely je kvalita 

zpracování poměrových ukazatelů v odvětvové skupině srovnávaných firem stěţejní.  

Bonita firmy můţe být zjištěna pomocí Bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy, 

Kralickova rychlého testu nebo Tamariho modelu.
39
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3 Charakteristika společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

Akciová společnost OKIN GROUP působí na českém trhu od roku 1993 a to jako 

významný  poskytovatel podpůrných sluţeb pro podniky ve střední a východní Evropě. 

Společnost prošla od svého zaloţení velmi dynamickým rozvojem. Pobočky společnosti 

OKIN GROUP, a. s. jsou umístěny v celé Evropě. Nacházejí se v České republice, Slovenské 

republice, Ukrajině, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a ve Švédsku. V současnosti je 

zaměstnáno více neţ 1500 zaměstnanců a v blízké budoucnosti se plánuje expanze do Srbska, 

Maďarska a dalších zemí střední a východní Evropy.
40

 

 

Obr. 3.1 Působnost společnosti OKIN GROUP, a. s. v Evropě 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2011 

 

 Země se zastoupením OKIN GROUP, a. s. 

 Plánovaný rozvoj 

 Strategický partner 

 Ostatní 

o Místní sídla  
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3.1 Základní údaje společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o společnosti OKIN GROUP,  

a. s. jako např. datum zaloţení, místo zapsání společnosti do obchodního rejstříku, základní 

kapitál, označení osob ovládajících, ovládaných a propojených. 

 

Tab. 3.1 Základní údaje společnosti OKIN GRUP, a. s. 

  Obchodní jméno:      OKIN GROUP, a. s. 

  Sídlo:      Paříţská 68/9, 110 00 Praha 1, Josefov 

  Právní forma:      akciová společnost 

  Právní řad:      České republiky, zákon č. 513/1991 Sb. 

  Datum zaloţeni:      24. dubna 2006 

  IČ:      27449734 

  DIČ:      CZ27449734 

  Místo zápisu společnosti:      Městský soud v Praze, oddíl B, vloţka 10725 

  Základní kapitál:      30 000 000 Kč 

  Jediný akcionář: 

 

     Mgr. Michal Jelínek 

   Ovládající osoba: 

 

     Mgr. Michal Jelínek 

   Ovládaná osoba: 

 

OKIN GROUP, a. s. 

   Propojené osoby:      OKIN EDUCA, s. r. o 

      LCC Czech Republic, s. r. o. 

      OKIN INDUSTRY CZ, s. r. o.  

      OKIN CLEANING CZ, s. r. o. 

      OKIN FACILITY RU, LLC 

      OKIN FACILITY UA, LLC 

      OKIN FACILITY SK, s. r. o. 

      OKIN FACILITY BG, EOOD 

      OKIN Facility Sweden AB 

      OKIN FACILITY PL Sp. z o.o. 

      OKIN FACILITY RO S.R.L. 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2011   

        

Vedení skupiny OKIN rozhodlo o uzavření společnosti OKIN FACILITY RU LLC díky 

dlouhodobě ztrátovému hospodaření. V roce 2011 byla zahájena insolvence s cílem ukončit 

fungování společnosti OKIN FACILITY RU LLC do konce roku 2012.
41
 

 

Společnost OKIN GROUP a. s. se zabývá podpůrnými procesy pro podniky, zejména 

poskytováním uţitečných řešení v oblastech:  

 facility managementu, 

                                                 
41

 Výroční zpráva společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2011 



33 

 

 komplexních úklidových sluţeb, 

 business process outsourcingu, 

 vzdělávání. 

 

OKIN FACILITY je spolehlivým partnerem pro dodávku komplexních řešení v oblasti 

facility managementu zejména pro průmyslové podniky, komerční nemovitosti, finanční 

instituce, logistické areály, nákupní a zábavní centra a státní správu. Svým klientům pomáhá 

budovat konkurenční výhodu zaloţenou na efektivně vykonávaných podpůrných činnostech  

v optimální kvalitě v kombinaci se sníţením nákladů.  

Silný tým specialistů ze všech oborů facility managementu přináší klientům jiţ více neţ 

16 let uţitečná řešení spojená s úsporami prostředků vynaloţených na tyto činnosti. 

OKIN CLEANING působí jako specializovaná divize OKIN GROUP, a. s. pro 

poskytování komplexních úklidových sluţeb. Poskytuje úklid jak v rámci komplexních řešení 

Facility Managementu, tak i samostatně. Vychází z dlouholetých zkušeností mateřské firmy  

a nově získaného know-how díky členství v Evropské asociaci sluţeb zákazníkům, tvořené 

předními privátně vlastněnými evropskými dodavateli úklidových sluţeb. 

OKIN BPO zajišťuje kompletní realizaci outsourcingu, počínaje identifikací činností  

a procesů, které mohou být předmětem outsourcingu, přes vypracování studie proveditelnosti. 

OKIN BPO zajistí především samotnou realizační fázi, kdy podpůrné podnikové funkce 

vyčlení a poskytuje jako sluţbu na bázi outsourcingu.  

Vzdělávací činnost společnosti zahrnuje vzdělávací a rozvojové aktivity v oblasti 

sebepoznání a seberozvoje, v komunikačních a obchodních dovednostech, manaţerských 

dovednostech, řízení lidských zdrojů, řízení systémů, procesů a informací, informačních 

technologií, projektového řízení apod. OKIN EDUCA dále poskytuje kompletní sluţby  

v oblasti realizace projektů financovaných z prostředků Evropské unie, tvorbu projektových 

ţádostí, poradenství a administraci projektů.
42

 

Hlavní předmětem podnikání společnosti OKIN GROUP, a. s. je zámečnictví; 

nástrojařství; montáţ, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, 
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tlakových zařízení a nádob na plyny; výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 a 3 

zákona č. 455/1991 Sb., O ţivnostenském podnikání; výroba, instalace, opravy elektrický 

strojů a přístrojů, elektrotechnických a telekomunikačních zařízení; projektová činnost  

ve výstavbě apod. 

Předmět činnosti tvoří pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  

bez poskytování jiných neţ základních sluţeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů  

a nebytových prostor. 

 Nabízenými službami jsou správa majetku a nemovitostí, tj. technická správa a údrţba, 

property management, energetický management, skladové hospodářství, depozitář, výrobní 

údrţba a paletové hospodářství, administrativní sluţby, tj. poštovní sluţby, kopírovací  

a tiskové sluţby, zajištění kancelářských potřeb, sekretářská práce, správa zasedacích 

místností atd.
43

 

 Společnost OKIN GROUP, a. s. je velmi silnou společností, vlastnící řadu dceřiných 

společností. Mezi propojené a spřízněné osoby patří např. LCC Czech republic, s. r. o., OKIN 

facility Sweden, Okin industry CZ, s. r. o. a mnohé další. 

OKIN GROUP, a. s. je členem „České rady pro šetrné budovy”. Aktivně se tak podílí 

na budoucím směrování a vývoji šetrné údrţby nově realizovaných ekologických objektů  

a na ochraně ţivotního prostředí. Na svůj účet si společnost kaţdoročně připisuje umístnění 

v anketě „Českých 100 nejlepších firem”, čímţ potvrzuje úspěšnost mezi firmami ve svém 

oboru.
44

 

 

3.2 Historie společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 

Vývoj společnosti OKIN GROUP, a. s. probíhal v několika etapách a byl velice dlouhý 

a rozmanitý. Skutečné zaloţení společnosti OKIN GROUP, a. s. se datuje na rok 2007.  

 

Následuje popis historie společnosti, který shrnuje důleţitá data týkající se zaloţení 

společnosti OKIN GROUP, a. s. 
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1993 - 1999: O.K. IN, a. s. 

Akciová společnost O.K. IN vznikla roku 1993 a byla zaloţena jako společný podnik 

německé firmy Heinrich Nickel GmbH a české Konstruktivy. Od svého vzniku se zabývala 

technickou správou převáţně komerčních nemovitostí. V roce 1996 získal německý akcionář 

zbývající podíl ve společnosti a O.K. IN, a. s. se stala součástí nadnárodní stavební skupiny 

VINCI. 

1999 - 2002: O.K.IN., s. r. o. 

V polovině roku 1999 se změnila právní forma z akciové společnosti na společnost  

s ručením omezeným. V tomto období společnost spolu s rozvojem facility managementu  

v České republice upevňovala své postavení na trhu. 

2002 - 2005: OKIN FACILITY CZ, s. r. o. 

V prosinci roku 2002 byl jmenován novým generálním ředitelem Mgr. Michal Jelínek, 

který dal společnosti nový směr. Kromě vybudování nové struktury společnosti, včetně 

výměny managementu, nasměroval firmu k poskytování komplexních sluţeb facility 

managementu a k důslednému vyuţití know-how v rámci skupiny VINCI. V polovině roku 

2003 dostala společnost nový název – OKIN FACILITY CZ, s. r. o. Rok 2003 také znamenal 

vstup na slovenský trh formou nové organizační sloţky. 

V roce 2004 firma diverzifikovala portfolio svých sluţeb a začala poskytovat sluţby  

v oblasti business process outsourcing. Společně s první zakázkou tak vznikla divize OKIN 

OUTSOURCING, jejímţ zákazníkem se stal jeden z největších světových telekomunikačních 

operátorů a poskytovatelů internetového připojení, Verizon Business. 

2006: Změna majitele OKIN FACILITY CZ, s. r. o. 

Rok 2006 s sebou přinesl významnou změnu, a to nového vlastníka. Stavební skupina 

VINCI se rozhodla odprodat všechny své dceřiné společnosti v Evropě, které se nezabývají 

stavební činností. Odkup firmy byl nabídnut stávajícímu managementu a OKIN FACILITY se 

stává ryze českou společností. 
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 2007 - současnost: OKIN GROUP, a. s. – partner pro podniky ve střední a východní 

Evropě 

Management společnosti se rozhoduje expandovat se sluţbami facility managementu  

na trhy východní Evropy. Proto se začíná připravovat na přechod k holdingovému uspořádání  

a v polovině roku 2007 zakládá společnost OKIN GROUP, a. s., která slučuje všechny divize 

a dceřiné společnosti. Zároveň je zrušena OKIN FACILITY CZ, s. r. o. V České republice 

poskytují sluţby jednotlivé produktové divize společnosti, v zahraničí jsou zakládány dceřiné 

společnosti nebo společné podniky, které nesou název podle toho, jaké sluţby nabízejí. 

První zahraniční dceřinou společností se v polovině roku 2007 stává OKIN FACILITY 

UA na Ukrajině. 

V roce 2007 uzavírá OKIN GROUP strategické partnerství se skupinou RPG Real 

Estate a zakládá společný podnik RPG Sluţby, který spravuje portfolio nemovitostí RPG RE 

čítající více neţ 44 tisíc bytů a desítky komerčních nemovitostí v Moravskoslezském kraji. 

Na začátku roku 2008 zaznamenává OKIN GROUP přírůstek v podobě vzdělávací 

agentury OKIN EDUCA, která se specializuje na vzdělávání a osobní rozvoj jak zaměstnanců 

v rámci skupiny OKIN GROUP, tak i dalších externích klientů. 

Rok 2008 přinesl také zaloţení dceřiných společností OKIN FACILITY RU v Rusku  

a OKIN FACILITY BG v Bulharsku. Obě společnosti se soustředí na poskytování sluţeb 

integrovaného facility managementu. 

V souvislosti se strategií rozvoje skupiny OKIN GROUP byl v únoru 2010 odprodán 

podíl v „joint venture“ společnosti RPG Real Estate. Spolupráce s tímto významným klientem 

pokračuje na smluvní bázi. 

V současnosti OKIN GROUP plánuje další expanzi do zemí střední a východní 

Evropy.
45
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3.3 Orgány společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 

Mezi orgány společnosti patří představenstvo a  dozorčí rada. Do čela představenstva 

byl 12. července roku 2006 jmenován Mgr. Michal Jelínek. Dozorčí rada je tvořena 

předsedkyní paní Dagmar Zruckou. Její členství vzniklo 7. prosince roku 2011. Dalším 

členem dozorčí rady je pan Ing. Petr Ţenatý. Den vzniku jeho členství se datuje na 1. července 

2011. A rovněţ od 1. července roku 2011 je posledním členem dozorčí rady paní Andrea 

Jelínková. 

Součástí managementu společnosti OKIN GROUP, a. s. jsou: 

 finanční ředitel Mgr. Marek Tietze,  

 provozní ředitel divize OKIN FACILITY CZ a SK Václav Trávník,  

 provozní ředitel divize OKIN Michal Zapletal,  

 obchodní ředitel divize OKIN FACILITY CZ a SK Ing. Radomír Sabela,Ph.D.,  

     ředitel divize BPO, 

 Mgr. Jiří Podhola, ředitel OKIN FACILITY PL a UA, 

 Martin Šmíd, ředitel OKIN FACILITY BG a RO Gunnar Park, ředitel OKIN   

Facility Sweden, 

 Dagmar Zrucká, předseda dozorčí rady, manaţerka odboru Interní audit.
46

 

 

3.4 Organizační struktura společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

Organizační struktura společnosti OKIN GROUP, a. s. je velice rozsáhlá, skládá se z 

představenstva a dozorčí rady. Představenstvo společnosti je zobrazeno v příloze č. 1.  

Dozorčí radu tvoří výkonný ředitel, provozní a obchodní ředitel, jednotlivý manaţeři různých 

útvarů a úseků a administrativní pracovníci jako jsou například personalisté a specialisté. 

Sloţení dozorčí rady i s jednotlivými jmény ředitelů a vyšších manaţerů jsou uvedeny 

v následujícím obrázku 3.2
47
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Obr. 3.2 Schéma dozorčí rady společnosti OKIN GROUP, a. s. k 31.12.2012 
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Zdroj: Vlastní zpracování    

 

 

 

Hodnoty společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

Firemní hodnoty vypovídají o přístupu ke klientům i o vztazích mezi zaměstnanci uvnitř 

firmy. Těmito hodnotami jsou: 
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Možnosti spolupráce se společností OKIN GROUP, a. s. 
 

Společnost nabízí uţitečná a flexibilní řešení podpůrných sluţeb mezi něţ se řadí 

například zlepšení plánování cash-flow, sniţování nákladů, sdílení rizik, zvýšení kvality 

outsourcovaných podpůrných sluţeb, přesná alokace nákladů na podpůrné činnosti atd. 

K moţným typům spolupráce s firmou OKIN GROUP, a. s. patří: 

 outsourcing, 

 poradenství, 

 interim management. 

Outsourcing je nejobvyklejší a zpravidla nejvýhodnější typ spolupráce, kdy klient jako 

hlavnímu dodavateli přenechá zvolené aktivity. Převedené činnosti jsou pak vykonávány jako 

sluţba vlastními zaměstnanci s řízením případných subdodavatelů. Okin outsourcing nabízí 

kompletní realizaci outsourcingových projektů. Sluţby zákazníkům jsou zaměřeny  

na identifikaci činností a procesů, které jsou nebo mohou být předmětem outsourcingu. Jedná 

se o procesní analýzu u klienta, vytvoření studie proveditelnosti a plánu realizace  

a v neposlední řadě samotná realizace outsourcingového projektu. 

Silnou stránkou je především realizační část, která byla mnohokrát prověřena v praxi  

a je modifikována dle poţadavků reálného „ţivota projektů”. Mezi hlavní pilíře realizační 

části patří: 

 výběr a nábor pracovníků do projektů,  

 propracovaný motivační a školící systém přizpůsobený potřebám kaţdého projektu, 

 transparentní systém komunikace s klientem (včetně reportingu) na úrovni projektu  

i na úrovni projektových týmů 

V případě poradenství jsou specialisté společnosti plně k dispozici při řešení 

komplexních i dílčích záleţitostí týkajících se podpůrných procesů uvnitř dané organizace. 

Odborníci převezmou dočasně řízení podpůrných aktivit, provedou nutná opatření 

vedoucí k jejich optimalizaci a předají je zpět klientovi. Tento druh spolupráce je vhodný také 

pro organizace, které ze zákona nemají plný nárok na odpočet DPH z přijatých sluţeb.
48
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3.5  Certifikovaný integrovaný systém společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

Společnost OKIN GROUP, a. s. má zaveden a certifikován integrovaný systém 

managementu kvality, ţivotního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti informací. Uplatňuje a udrţuje jej ve shodě s poţadavky normy ČSN EN ISO 9 

001: 2009, ČSN EN ISO 14 001: 2 005, ČSN OHSAS 18 001: 2 008 a ČSN/IEC 27 001: 2006 

a neustále zlepšuje jeho efektivitu. Dále jsou uvedeny české soustavy norem pro jednotlivé 

typy managementu: 

  Systém managementu kvality    ČSN EN ISO 9001:2009 

  Systém environmentálního managementu   ČSN EN ISO 14001:2005 

  Systém managementu BOZP    ČSN OHSAS 18001:2008 

  Systém managementu bezpečnosti informací   ČSN ISO/IEC 27001:2006 

 

Od důsledného aplikování zásad managementu kvality, ţivotního prostředí  

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všemi zaměstnanci společnosti očekává OKIN 

GROUP, a. s. prospěch v různých formách: 

 výrazné uspokojení potřeb zákazníků, 

 stabilní postavení na domácím a zahraničním trhu, 

 zvyšování obratu, sniţování provozních nákladů, 

 zvyšování produktivity práce, 

 zvyšování způsobilosti a výkonnosti zaměstnanců včetně jejich spokojenosti, 

 zvýšení účinnosti řízení, 

 sníţení rizika vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví, 

 sniţování dopadů na ţivotní prostředí atd.
49

 

 

3.6 Ocenění společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

V české soutěţi 100 nejlepších, kde bývají oceňovány nejúspěšnější firmy, podniky  

či instituce roku, se akciová společnost OKIN GROUP umístila na 66. místě. Toto umístění si 

firma zaslouţila díky mimořádně pozitivním výsledkům. Potvrdila tak svou důleţitost 
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v oborech podnikání jako je poskytování outsourcingových sluţeb – facility managementu  

a business process outsourcingu. Toto ocenění se pro firmu stalo třetím v řadě. 
50

 

 

3.7 Společenská zodpovědnost firmy OKIN GROUP, a. s. 

 

V roce 2011 bylo hlavní činností soustředění se na přípravu dokumentů k dozorovému 

auditu certifikační společnosti dle ČSN OHSAS 18 0012008 a ISO 14001. Prověřena byla 

také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Těmito prověrkami nebyly zjištěny ţádné 

nesrovnalosti či neshody. V průběhu roku 2011 se stanovily kategorizace pracovišť na nových 

zakázkách a byla provedena aktualizace registru pracovních rizik dle jednotlivých činností, 

které společnost OKIN GROUP, a. s. poskytuje svým klientům.  

Dokumentace v oblastech BOZP, OŢP a poţární ochrany vyţadovaná legislativou  

a ČSN OHSAS 18 001 a normou ISO 14001 byla tvořena odpovědnými osobami jednotlivých 

oblastí za podpory poradenské společnosti. 

V rámci dozorového auditu byly provedeny externí audity certifikační společnosti  

na zakázkách Philip Morris, Philips a City West. 

V závěrečném období roku 2011 byla činnost na úseku BOZP soustředěna na zvýšení 

úrovně BOZP na zakázkách a také na kontrolní a poradenskou činnost a posuzování nových 

obchodních smluv. 

V oblasti zajištění poţární ochrany ve společnosti OKIN GROUP, a. s. byly  

na zakázkách provedeny poţární preventivní kontroly, jejichţ provádění vyplývá  

z uzavřených obchodních smluv. 

Vzhledem k rozšiřovaní sluţeb klientům v oblasti ţivotního prostředí zejména v oblasti 

odpadového hospodářství, byla v lednu 2011 zahájena činnost ekologa společnosti OKIN 

GROUP, a. s. V oblasti ţivotního prostředí byla prováděna kontrolní a poradenská činnost 

zejména při interních auditech a kontrolách na zakázkách OKIN GROUP, a. s. Byla rozšířena 

moţnost bezplatného vyuţívaní zpětného odběru a to tím, ţe byla uzavřena smlouva  

s kolektivním systémem ASEKOL. V rámci společnosti OKIN GROUP, a. s. bylo v roce 

2011 zahájeno pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ţivotního prostředí.
51

 

 

                                                 
50

 Výroční zpráva společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2011 
51

 Výroční zpráva společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2011 



42 

 

3.8 Zaměstnanecká politika společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 

Hlavním cílem zaměstnanecké politiky společnosti OKIN GROUP, a. s. byl v roce 2011 

na jedné straně růst produktivity cestou optimální zaměstnanosti, na straně druhé stabilizace  

a rozvoj perspektivních lidských zdrojů. V této souvislosti byl kladen důraz na vzájemnou 

provázanost a spolupráci všech zaměstnanců společnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost. 

Vzdělávaní zaměstnanců je pro společnost OKIN GROUP, a. s. prioritou, jelikoţ jen 

kvalitní lidské zdroje tvoří významný faktor úspěšnosti společnosti. Vzdělávací aktivity se  

v roce 2011 opět orientovaly na nové trendy v oblasti facility managementu, business proces 

outsourcingu, jazykovou výuku a tréninku v oblasti „soft skills“. 

V oblasti závodní preventivní peče je zajišťována zákonná povinnost v oblasti péče  

o zdraví zaměstnanců, prostřednictvím smluvního partnera, jehoţ lékaři jsou seznámeni  

s pracovním prostředím. 

Odměnou pro loajálního zaměstnance je finanční ohodnoceni, ale i jeho odborný  

a osobní růst, pocit moţnosti seberealizace, jistoty a důvěry.
52

 

 

3.9 OKIN BPO jako jeden z nejdůležitějších útvarů společnosti 
 

Ve svém oboru patří OKIN BPO mezi největší poskytovatele sluţeb v České republice. 

Zkratka BPO představuje anglický název business proces outsourcing, coţ v překladu 

znamená outsourcing podnikových sluţeb. Outsourcing jako takový představuje práci 

s odborníky z jiných firem a přenesení některých prvků podnikání na externí dodavatelskou 

společnost. Tento úsek se zaměřuje především na realizaci efektivnějších řešení 

velkoobjemových transakčních podnikových procesů jako je účetnictví, zpracování 

objednávek a sluţby s vysokou přidanou hodnotou pro koncové klienty. Pod tyto procesy  

spadá např. podpora prodejních týmů, zákaznický servis, technická podpora, dohledová centra 

apod. 

OKIN BPO působí na trhu od roku 2004 a pokrývá celou oblast Evropy, Blízkého 

východu a Afriky. Své sluţby poskytuje ze dvou dodávkových center v České republice, a to 

z Ostravy a Prahy. 

 Je zde zaměstnáno více neţ 550 odborníků s věkovým průměrem 29 let. Společnost má 

vysoké procentuální zastoupení vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lidí. Znalost 

anglického jazyka je u zaměstnanců firmy samozřejmostí. S klienty je moţné komunikovat 
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také prostřednictvím německého, francouzského, španělského, portugalského, italského, 

švédského, polského a ruského jazyka. Firemní kultura je mezinárodní díky mnoha cizincům 

zaměstnaných ve společnosti. Péče o zaměstnance a jejich trvalý rozvoj je klíčovou agendou  

a podmínkou úspěchu. 

Společnost ročně zpracuje více neţ 500 000 velmi komplexních transakcí, které 

poskytují zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Zaměstnanci mají moţnost své schopnosti 

rozvíjet a získávat mezinárodně uznávaný certifikát Lean six sigma díky tomu, ţe je 

společnost certifikována v ISO normách 9 001 a 27 001 společností Burelu Veritas.  

Ve firemním prostředí probíhá důsledná aplikace principů projektového řízení na všechny 

nové činnosti.
53
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4 Finanční analýza společnosti OKIN GROUP, a. s. pomocí 

vybraných ukazatelů 
 

Praktická část práce bude věnována výpočtu poměrových a stavových ukazatelů 

finanční analýzy a komparaci daných výsledků. Vývoj jednotlivých ukazatelů bude sledován 

v období od roku 2007 aţ do roku 2011 včetně. Informace jsou čerpány z výročních zpráv  

a účetních výkazů společnosti OKIN GROUP, a. s. za jednotlivá období. Účetní výkazy  

za dané období firma OKIN GROUP, a. s. zveřejňuje vţdy aţ v druhé polovině následujícího 

roku, proto účetní období roku 2012 není ve finanční analýze zahrnováno. Rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty za jednotlivá účetní období jsou uvedeny v příloze č. 2. V účetním výkazu 

za rok 2008 je zaznamenáno minulé období, tedy rok 2007. Stejně je tomu tak u účetního 

výkazu za rok 2010, kde lze najít i účetní období 2009. 

V této kapitole je také zkoumáno riziko bankrotu společnosti OKIN GROUP, a. s. a to 

prostřednictvím Altamnova a Tafflerova modelu. 

Společnost OKIN GROUP, a. s. vznikla roku 2007 a od svého zaloţení vţdy 

vykazovala kladný výsledek hospodaření. Účetním obdobím je daný kalendářní rok a podnik 

k financování všech svých potřeb vyuţívá vlastní i cizí zdroje.  

Společnost disponuje širou škálou softwaru, ocenitelných práv, staveb a samostatných 

movitých věcí a souboru movitých věcí. Společnost eviduje pouze nakupovaný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek a majetek drobný. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

vytvořený vlastní činností či bezplatně získaný společnost nevykazuje. Dlouhodobý finanční 

majetek tvoří zejména podíly, půjčky a úvěry v ovládaných osobách. Oběţná aktiva tvoří 

zásoby, krátkodobý finanční majetek a s největším podílem také krátkodobé pohledávky. 

Dlouhodobými pohledávkami společnost v běţném ani v ţádném jiném minulém období 

nedisponovala. V krátkodobém finančním majetku má společnost peníze, účty v bankách  

a hlavně krátkodobé cenné papíry a podíly. Časově rozlišuje společnost OKIN GROUP, a. s. 

zejména náklady. 

Vlastní kapitál zůstává ve všech analyzovaných letech niţší neţ cizí zdroje. Základní 

kapitál společnosti je neměnný a tvoří jej peněţní prostředky ve výši 30 000 000 Kč. 

Společnost vyuţívá kapitálové fondy a povinně přispívá do zákonného rezervního fondu  

a statutárních či ostatních fondů. V cizích zdrojích krytí má společnost OKIN GROUP, a. s. 

především rezervy na daň z příjmů, dlouhodobé odloţené daňové závazky, krátkodobé 
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závazky z obchodních vztahů a dlouhodobé bankovní úvěry. Časové rozlišení je vidět  

na výdajích a výnosech příštích obdobích. 

Ve výkazu zisku a ztráty společnosti OKIN GROUP, a. s. tvoří ve všech zkoumaných 

účetních obdobích nejvyšší hodnotu poloţka trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. 

Věrný a poctivý obraz účetnictví společnosti OKIN GROUP, a. s. byl od svého vzniku 

vţdy potvrzen výrokem auditora bez výhrad. Prohlášení o tom, ţe ţádné podstatné okolnosti, 

které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení účetnictví společnosti OKIN GROUP,  

a. s. nebyly opomenuty nebo zkresleny, bylo provedeno také členem představenstva  

Mgr. Michalem Jelínkem. Auditovaná společnost, která se zodpovídá za udělení kladného 

výroku společnosti OKIN GROUP, a. s. se nazývá Rödl & Partner Audit, s.r.o. 

Společnost OKIN GROUP, a. s. se po negativní zkušenosti vývoje vlivu měnových 

kurzů na fakturované trţby v cizí měně, rozhodla v roce 2011 k pouţití finančních derivátů 

pro zajištění kurzového rizika z budoucích peněţních toků. 

 

V roce 2007 se na celkových aktivech společnosti největší měrou podílela oběţná 

aktiva, která dosahovala 202 291 000 Kč. Největší sloţkou těchto oběţných aktiv byly 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Z tohoto zjištění se dá konstatovat,  

ţe společnost OKIN GROUP, a. s. se v roce 2007 věnovala zejména prodeji zásob a hotových 

výrobků, přičemţ tento prodej koresponduje se vznikem pohledávek z obchodních vztahů.  

V rámci dlouhodobého majetku, který tvoří druhou nevyšší poloţku aktiv, je nejrozsáhlejší 

částkou oceňovací rozdíl k nabytému majetku, který vznikl při fúzi a to vyjádřením rozdílu 

mezi oceněním podniku nebo jeho části a souhrnem ocenění jednotlivých sloţek majetku 

v účetnictví. V pasivních poloţkách rozvahy dominují cizí zdroje nad vlastními díky 

vysokému počtu krátkodobých závazků, které opět vznikají z obchodních vztahů. Společnost 

OKIN GROUP, a. s. si v roce zahájení činnosti musela také pomoci prostřednictvím 

dlouhodobých bankovních úvěrů, jenţ také zvyšují cizí zdroje krytí. Výsledek hospodaření  

po zdanění za účetní období roku 2007 dosahoval 66 673 000 Kč. 

Aktiva společnosti OKIN GROUP, a. s. se oproti minulému období zvedla o necelých 

100 000 000 Kč. Větší nárůst byl zaznamenám u poloţek rozvahy B. Dlouhodobý majetek  

i C. Oběţná aktiva. V případě dlouhodobého majetku došlo ke znatelnému nárůstu 

dlouhodobého finančního majetku, který byl zapříčiněn existencí půjček a úvěrů  

od ovládajících a řídích osob nebo osob pod podstatným vlivem. Naopak k velkému poklesu 

došlo u krátkodobého finančního majetku, zejména u krátkodobých cenných papírů a podílů, 

které byly prodány. V pasivech společnosti OKIN GROUP, a. s. je opět vidět převaha cizích 
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zdrojů nad vlastními. Tato ještě znatelnější převaha je způsobena větším podílem 

krátkodobých závazků na cizích zdrojích krytí společnosti. Zvýšily se také závazky vůči 

zaměstnancům a s tím i závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. I kdyţ 

trţby za prodej zboţí, vlastních výrobků a sluţeb i trţby z prodeje dlouhodobého majetku  

a materiálu vzrostly oproti minulému roku, tak celkový výsledek hospodaření poklesl 

přibliţně o 48 000 000 Kč. Negativní vývoj zisku byl v roce 2008, kdy probíhala ve světe 

finanční krize, ovlivněn propadem provozního výsledku hospodaření, jenţ byl zapříčiněn 

nárůstem výkonové spotřeby materiálu, energie a sluţeb a také celkovým nárůstem osobních 

nákladů. 

Rozborem roku 2009 lze poukázat na opětovné přibývání celkových aktiv vlivem 

zvýšení dlouhodobého nehmotného a finančního majetku. Změnou oproti roku 2008 byl 

pokles krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a naopak nárůst krátkodobého 

finančního majetku. Pokles cizích zdrojů krytí je zaznamenám u rezerv, dlouhodobých  

i krátkodobých závazků. Nárůst pak u bankovních úvěrů a výpomocí a také u časového 

rozlišení, zejména pak u výdajů na příští období. Vlastní zdroje krytí jsou opět niţší neţ cizí. 

Společnost OKIN GROUP, a. s. se v roce 2009 potýkala s niţším prodejem zboţí, ale naopak 

se jí velice dařilo v oblasti prodeje vlastních výrobků a sluţeb, dlouhodobého majetku  

a materiálu. Tím také rostly náklady na materiál, energii, sluţby a náklady zaměstnanců  

a s tím související náklady na jejich sociální a zdravotní zabezpečení. I přes růst těchto 

nákladů se provozní výsledek hospodaření společnosti zvedl přibliţně o 23 000 000 Kč. 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2009 to ovlivnilo, tak ţe se čistý zisk zvýšil  

o 18 457 000 Kč. 

V aktivních poloţkách rozvahy společnosti OKIN GROUP, a. s. z roku 2010 byl 

zaznamenám zvyšující se podíl  celkového dlouhodobého majetku. Společnost nakoupila větší 

mnoţství softwaru a začala disponovat s větším mnoţstvím hmotného majetku, který tvořily 

hlavně stavby. V oblasti oběţných aktiv je výraznější změnou pokles krátkodobého 

finančního majetku, kterého se společnost zbavila tak, ţe opět prodala krátkodobé cenné 

papíry a podíly. Vlastní kapitál společnosti stále roste díky přídělu do zákonného rezervního 

fondu a zvyšujícímu se výsledku hospodaření z minulých let. V roce 2010 si společnost 

pomohla a opět vyuţila krátkodobých bankovních úvěrů, čímţ si zajistila nárůst cizích zdrojů. 

Trţby společnosti OKIN GROUP, a. s. spíše vzrostly, největší podíl na tom měly trţby 

z prodeje cenných papírů a podílů a trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb. Výnosové 

úroky převyšovaly nákladové, ale ostatní finanční výnosy se uţ nedokázaly přehoupnout přes 

finanční náklady. Tím bylo způsobeno, ţe se finanční výsledek hospodaření dostal aţ hluboko 
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pod nulu. Celkový výsledek hospodaření za účetní období 2010 byl tak mnohem niţší neţ 

minulé účetní období. 

Posledním analyzovaným rokem je rok 2011, kdy se poprvé celková aktiva společnosti 

OKIN GROUP, a. s. sníţila. Došlo k opotřebení staveb, prodeji samostatných movitých věcí  

a souboru movitých věcí a výraznému poklesu dlouhodobého finančního majetku v oblasti 

půjček a úvěrů od ovládajících či ovládaných osob. Nejvyšší pasivní poloţku rozvahy v roce 

2011 představují krátkodobé závazky z obchodních vztahů a také krátkodobé bankovní úvěry 

a výpomoci, jejichţ suma se oproti minulému období velmi sníţila. Celkově se cizí zdroje 

společnosti OKIN GROUP, a. s. sníţily o necelých 16 000 000 Kč. Vlastní kapitál společnosti 

se zvýšil pouze nepatrně. Trţby za zboţí, výrobky a sluţby také vzrostly, ale s tím i všechny 

náklady na spotřebu a osobní náklady. Výjimkou byly sniţující se odměny členům orgánů 

společnosti a druţstva. Provozní výsledek hospodaření se oproti minulému období opět sníţil 

a finanční výsledek hospodaření se dostal ještě hlouběji pod nulu. Celkový dopad na výsledek 

hospodaření za účetní období 2011 měly tyto dva klesající výsledky hospodaření velice 

negativní. Společnost OKIN GROUP, a. s. se ze zdaněného zisku v roce 2010, který činil 

16 419 000 Kč dostala na čistý zisk 377 000 Kč. 

 

Následuje tabulka 4.1, která zobrazuje vývoj výsledků hospodaření společnosti OKIN 

GROUP, a. s. před a po zdanění ve sledovaném období 2007 – 2011. 

 

Tab. 4.1 Vývoj výsledků hospodaření v tis. Kč za sledované období 2007 - 2011* 

Účetní období 2007 2008 2009 2010 2011 

VH před zdaněním 86 186 29 436 49 752 21 981 5 626 

VH po zdanění 66 673 18 720 37 177 16 419 377 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti OKIN GROUP, a. s. za období 2007 - 2011 

 

Nejlepších výsledků dosahovala společnost OKIN GROUP, a. s. v prvním roce 

podnikání, kdy vykazovala čistý zisk ve výši 66 673 000 Kč. Ze spojnicového grafu 4.1 je 

moţno v roce 2008 vidět prudký pokles čistého výsledku hospodaření, kdy byla společnost 

OKIN GROUP, a. s. ovlivněna světovou finanční krizí. V roce 2009 se firmě ještě podařilo 

čistý zisk zvýšit prostřednictvím nárůstu trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Účetní 

období roku 2010 je pro firmu opět negativní a společnost se dostává ještě hlouběji  

pod hranici zisku z roku 2008.  

* Za rok 2012 nejsou účetní údaje společnosti OKIN GROUP, a. s. k dispozici. 
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V kalendářním roce 2011 je pokles čistého zisku daleko větší díky rozsáhlému poklesu 

provozního i finančního výsledku hospodaření. 

 Vývoj podnikatelské činnosti OKIN GROUP, a. s. je vidět na následujícím grafu 4.1, 

který zobrazuje křivku s jednotlivými hodnotami čistého zisku ve sledovaném období.  

 

Graf 4.1 Vývoj čistého zisku po zdanění v letech 2007 - 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Poměrová analýza bude provedena a graficky zobrazena prostřednictvím vypočtených 

hodnot ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluţenosti. 

 

 Ukazatele likvidity 

V tabulce 4.2 jsou pomocí vzorců (2.4), (2.5), (2.6), které jsou popsány a rozvedeny  

ve druhé kapitole, vyjádřeny ukazatele likvidity v jednotlivých letech 2007 – 2011. 

 

Tab. 4.2 Poměrová analýza společnosti OKIN GROUP, a. s. pomocí ukazatelů likvidity 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita 0,316 0,034 0,176 0,115 0,077 

Pohotová likvidita 2,041 1,484 1,634 1,561 1,523 

Běžná likvidita 2,082 1,497 1,639 1,592 1,536 
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Okamţitá likvidita by se měla pohybovat v rozsahu mezi 0,2 – 1,1. Z uvedené tabulky 

4.2 je zřejmé, ţe pouze v roce 2007 by byla firma schopna uhradit své dluhy. V roce 2009 se 

ukazatel blíţí ke spodní hranici, lze tedy říci, ţe společnost by taktéţ byla schopna dostát 

svým závazkům. Společnost OKIN GROUP, a. s. nedocílila v ostatních letech poţadované 

likvidity díky malému objemu peněţních prostředků. Celkový krátkodobý finanční majetek 

měl kolísavou tendenci, jen v roce 2009 se jeho objem oproti minulému období zvýšil a díky 

tomu se firma přiblíţila k poţadované hranici 0,2. Další moţností jak dosáhnout této 

poţadované hranice likvidity by v případě zkoumané společnosti bylo také sníţení 

krátkodobých dluhů. 

Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou určeny hranicí od 1,1 do 1,5. V této oblasti 

nemá podnik problém se vyrovnat se svými závazky, aniţ by byl donucen prodat své zásoby, 

protoţe ve všech letech je hodnota ukazatele v doporučeném rozmezí. V roce 2007 a 2009 

dokonce překračuje stanovenou hranici kvůli niţšímu objemu krátkodobých závazků. 

S běţnou likviditou se podnik rovněţ vyrovnává bez potíţí. Pokud podnik promění svá 

oběţná aktiva na hotovost, tak je schopen uspokojit své věřitele ve všech letech. Problém 

nastal v roce 2008, kdy hodnota indexu nepřekračuje stanovenou hranici 1,5 – 2,5, ale pouze 

se jí přibliţuje. Společnost OKIN GROUP, a. s. měla v tomto roce vysoká celková oběţná 

aktiva i krátkodobé závazky. V následujícím roce se oběţná aktiva zvýšila a závazky sníţily, 

proto byl vývoj běţné likvidity pozitivní. 

 

 Graf č. 4.2 zobrazuje výše uvedené výsledky ukazatelů likvidy v jednotlivých letech. Je 

zřejmé, ţe podnik by měl zapracovat zejména na okamţité likviditě, kdy se hodnoty ukazatelů 

ve zkoumaných obdobích nejvíce odchylují od doporučených hranic. Zlepšit stav tohoto 

indexu je moţné zvýšením peněţních prostředků, coţ je moţné vyřešit nárůstem příjmů nebo 

sníţením výdajů v daném období. Hotovost lze získat např. včasnějším inkasem pohledávek 

či půjčením si peněţních prostředků od banky. 
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Graf 4.2 Vývoj ukazatelů likvidity společnosti OKIN GROUP, a. s. v letech 2007 - 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ukazatele rentability 

Rentabilita společnosti OKIN GROUP, a. s. byla vypočtena v následující tabulce 4.3 

pomocí vzorců (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12) a znázorněna v grafu 4.3. 

 

Tab. 4.3 Poměrová analýza společnosti OKIN GROUP, a. s.  pomocí ukazatelů rentability 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 27,34 % 8,10 % 11,50 % 5,25 % 1,67 % 

ROE 59,17 % 14,25 % 22,08 % 8,90 % 0,20 % 

ROS 11,59 % 4,11 % 5,01 % 2,35 % 0,69 % 

ROI 21,52 % 5,53 % 8,72 % 4,04 % 0,49 % 

ROCE 70,64 % 23,08 % 28,44 % 12,11 % 3,77 % 

1 - ROS 91,57 % 97,73 % 98,21 % 98,41 % 99,96 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Rentabilita aktiv by se měla pohybovat kolem 5 aţ 10 %. V roce zaloţení společnost 

OKIN GROUP, a. s. dosahuje nejvyšší rentability aktiv díky vysokému výsledku hospodaření 

před zdaněním. V následujícím roce tato rentabilita rapidně klesá. Rychlý pokles rentability 

aktiv ovlivnilo v roce 2008 značné sníţení zisku před zdaněním a naopak nárůst aktiv. 

V následujícím roce se ROA opět zvyšuje díky rostoucím EBITu. V roce 2010 a 2011 je 

vývoj ROA opět negativní a společnost OKIN GROUP, a. s. dosahuje v posledním 

analyzovaném období pouhých 1,67 %, coţ jiţ neodpovídá stanoveným hranicím. Negativní 

vývoj zapříčinil klesající výsledek hospodaření před zdaněním. 
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Další ze sledovaných ukazatelů je rentabilita vlastního kapitálu, která má opět 

proměnlivý vývoj. Pomocí tohoto ukazatele byl zaznamenán mírný vzestup oproti minulému 

období pouze v roce 2009, kdy se zvýšil jak čistý zisk, tak vlastní kapitál. Doporučené 

hodnoty ROE jsou v rozmezí 9 aţ 15 %, z toho vyplývá, ţe si společnost OKIN GROUP, a. s. 

v rentabilitě vlastního kapitálu vedla velmi dobře aţ na rok 2011, kdy byl zaznamenán 

obrovský propad na pouhé 0,2 %, jenţ byl způsoben sníţením čistého zisku přibliţně  

o 16 000 000 Kč. 

Stanovenou hranicí pro rentabilitu trţeb je rozsah mezi 4 a 8 %. Ziskovost trţeb byla 

příznivá v letech 2007, 2008 a 2009. V dalších letech nedosahují zjištěné výsledky ani spodní 

hranice čtyř procent. Příčinou této nízké rentability není velikost trţeb, která se udrţovala  

na téměř shodné hranici aţ na rok 2008, který byl výjimkou, ale spíše klesající EAT 

společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Od roku 2008 měl velmi silný pokles hospodářského výsledku negativní vliv  

i na ukazatele rentability investovaného kapitálu a také rentability úplatného kapitálu, na které 

má právě velikost klesajícího zisku špatný účinek. U obou z těchto ukazatelů jsou 

zaznamenány v posledních sledovaných obdobích velmi nízké hodnoty. 

Ukazatel 1 – ROS vyjadřuje rentabilitu nákladů, kdy se niţší hodnota tohoto ukazatele 

preferuje před vyšší. Ve zkoumaném období je hodnota ukazatele příliš vysoká. 

Nejpříznivější jsou výsledky tohoto ukazatele z roku 2007, kdy byl čistý zisk společnosti 

OKIN GROUP, a. s. nejvyšší a kdy jedna koruna trţeb byla vytvořena náklady o něco niţšími 

neţ v následujících letech.  

 

Z následujícího grafu 4.3 je patrné, ţe nejsilnějším obdobím společnosti OKIN 

GROUP, a. s. co se týče rentability byl rok 2007 a 2009. V ostatních letech se ukazatele 

rentability nedokázaly vyšplhat k těmto dostačujícím hodnotám. Zcela nejhorší je poslední  

ze sledovaných období, coţ není pro firmu do budoucna vůbec příznivé. Pokud by společnost 

nezlepšila svou situaci v oblasti rentability, můţe dojít aţ k finančním problémům a ztrátě 

ziskovosti. 
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Graf 4.3 Vývoj ukazatelů rentability společnosti OKIN GROUP, a. s. v letech 2007 - 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Ukazatele aktivity 

Na základě uvedených vzorců (2.13), (2.14), (2.15), (2.16) byly vypočteny ukazatele 

aktivity. Jedná se především o obraty aktiv a pasív a doby obratu, které jsou podílem 365 dní 

a ukazatelů obratu. 

 

Tab. 4.4 Ukazatele aktivity společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 2,36 1,97 2,29 2,27 2,43 

Doba obratu aktiv 152,41 185,28 159,39 160,79 150,21 

Obrat zásob 201,92 352,93 1 129,18 187,10 429,72 

Doba obratu zásob 1,81 1,03 0,32 1,95 0,85 

Obrat pohledávek 4,72 3,02 4,07 4,04 3,96 

Doba obratu pohledávek 77,33 120,86 89,68 90,35 92,17 

Obrat závazků 6,76 4,06 5,48 5,38 5,38 

Doba obratu závazků 53,99 89,90 66,61 67,84 67,84 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

U obratu celkových aktiv platí, ţe čím vyšší je jeho hodnota, tím je situace příznivější. 

Ukazatel vyjadřuje kolik se průměrně stihne obrátek celkových aktiv za rok. Obrat aktiv by 

neměl klesnout pod 1 a to ve všech letech společnost OKIN GROUP, a. s. splňuje. V roce 
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2011 je obrat aktiv nejvyšší díky vysokým trţbám za prodej vlastních výrobků a sluţeb, který 

činil přes 1 077 000 000 Kč. 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k jejich obrátce. Z uvedených výpočtů 

lze zjistit, ţe tato doba potřebná k navrácení aktiv je kolísavá mezi 150 aţ 185 dny. Tento 

ukazatel je výhodnější, kdyţ dosahuje menších čísel. Ve sledovaném období se ukázalo, ţe 

zkoumaná doba obratu aktiv se na začátku činnosti společnosti OKIN GROUP, a. s.  

a na konci roku 2011 pohybuje okolo přibliţně stejné hodnoty a ukazatel se naklání ke 150 

dnům. Jako pozitivní se povaţuje obrat, který je menší neţ jeden rok. Společnost OKIN 

GROUP, a. s. se snaţí dobu obratu aktiv postupně sniţovat. Pokud by chtěla docílit ještě 

kratší doby obratu, musela by zvýšit trţby nebo odprodat nevyuţitá aktiva. 

Hodnoty obratu zásob by opět měly být vyšší, aby situace v oblasti intenzity vyuţití 

zásob byla lepší. Nejvyšších hodnot tento ukazatel dosahuje v roce 2009, kdy se zásoby 

přemění v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových výrobků a opětovný nákup 

přibliţně 1 129 krát. Běţná likvidita byla v roce 2009 také vyšší, lze tudíţ říci, ţe vysoký 

obrat zásob podporuje tento ukazatel likvidity. Malých hodnot dosahuje obrat zásob v roce 

2010, protoţe objem zásob v aktivech společnosti byl příliš velký. Zásoby se oproti roku 2009 

zvedly o necelých 5 000 000 Kč. Vývoj tohoto ukazatele je znázorněn v grafu 4.4. 

 

Graf 4.4 Vývoj obratu zásob společnosti OKIN GROUP, a. s. za sledované období 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Naopak je tomu u doby obratu zásob, zde se preferuje hodnota niţší stejně jako u doby 

obratu celkových aktiv. Opět pouze v roce 2010 je situace nevyhovující, ale v dalším roce uţ 
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společnost OKIN GROUP, a. s. dokázala, ţe zásoby nejsou v podnikání vázány příliš dlouho, 

coţ je pro firmu určitě výhodné. 

 Pomocí ukazatele rychlosti obratu pohledávek, lze zjistit, jak rychle jsou pohledávky 

přeměňovány v peněţní prostředky. V případě zkoumané společnosti se v průměru 4 krát  

za rok pohledávky promění v peníze. 

 Doba splatnosti pohledávek je poměrně vysoká, hlavně v roce 2008, kdy jsou 

pohledávky uhrazeny aţ po 120 dnech. Optimální stav inkasa pohledávek je dán danou 

společností, která si sama stanoví, jak dlouhý časový horizont pro úhradu pohledávek 

vyţaduje. Splatnost pohledávek společnosti OKIN GROUP, a. s. je tříměsíční. Inkaso 

pohledávek v roce 2008 a 2011 neprobíhá v souladu s touto platební podmínkou, protoţe  

v  těchto letech dosahují krátkodobé pohledávky nejvyšších hodnot. 

 Závazky firmy jsou spláceny v průměru 5 krát za rok a to v rozmezí od 60 aţ po 90 

dnech. Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu pohledávek, coţ společnost 

OKIN GROUP, a. s. absolutně nesplňuje. Tímto je také narušena finanční rovnováha firmy. 

Do kontrastu se dostává inkaso pohledávek a úhrada závazků, která je kratší neţ splatnost 

pohledávek. Tím můţe docházet k tomu, ţe společnost nebude mít dostatek finančních 

prostředků na úhradu právě svých dluhů. Analýza společnosti OKIN GROUP, a. s. v oblasti 

zadluţenosti bude probrána v následující části práce. 

 

Graf 4.5 Obrat aktiv a pasiv společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedeného grafu 4.5 vyplývá, ţe hodnoty obratu pohledávek a závazků se v roce 2008 

značně sníţily oproti ostatním sledovaným obdobím. To bylo zapříčiněno narůstem 
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pohledávek i závazků v porovnání s předchozím obdobím. Vývoj obratu aktiv je poměrně 

neměnný ve všech analyzovaných letech. 

 

Graf 4.6 Doba obratu aktiv a závazků společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ze spojnicového grafu 4.6 je patrné, ţe hodnoty doby obratu aktiv, pohledávek  

a závazků se naopak v roce 2008 zvedly oproti minulému období. Doba obratu zásob se  

od roku 2007, kdy dosahovala nejvyšších hodnot, pohybuje okolo 1. 

 

 Analýza fondů finančních prostředků 

Pro účely výpočtu fondů finanční prostředků společnosti OKIN GROUP, a. s. byly 

vyuţity vzorce (2.1), (2.2) a (2.3). 

 

Tab. 4.5 Fondy finanční prostředků společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky 4.5 je vidět, ţe čistý pracovní kapitál společnosti OKIN 

GROUP, a. s. měl v rámci sledovaného období tendenci se měnit kladně i záporně. Celkově 

lze říci, ţe se čistý pracovní kapitál sníţil. Vývoj byl ovlivněn strukturou oběţného majetku, 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 105 106 83 122 92 486 63 513 64 634 

Čisté pohotové prostředky -66 513 -181 573 -144 074 -158 573 -174 267 

Čisté pohledávkové fondy 101 192 91 014 110 801 100 493 98 670 
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která se zvyšovala aţ do roku 2010. Krátkodobé závazky a bankovní úvěry se také navýšily  

a to je z hlediska likvidity negativní. 

Trend čistých pohotových prostředků je obdobný aţ na poslední analyzovaný rok 2011, 

kdy se prostředky sníţily a čistý pracovní kapitál naopak zvýšil. Ve všech zkoumaných letech 

se vyskytují záporné hodnoty. Krátkodobý finanční majetek ani v jednom ze sledovaných 

účetních obdobích nepřevýšil krátkodobé závazky. Během 5 let se objem finančních 

prostředků sníţil přibliţně o 15 000 000 Kč. Stejně tak se zmenšil objem čistých peněţně 

pohledávkových fondů. 

 

 Ukazatele zadluženosti 

Zadluţenost společnosti OKIN GROUP, a. s. bude analyzována pomocí věřitelského 

rizika nebo-li celkové zadluţenosti, koeficientu samofinancování nebo-li kvóty vlastního 

kapitálu, míry zadluţenosti, ukazatele úrokového krytí a úrokového zatíţení. Podklady 

k výpočtům jednotlivých ukazatelů jsou převzaty z druhé kapitoly a jedná se o vzorce (2.20), 

(2.21), (2.22), (2.23), (2.24). 

 

Tab. 4.6 Vývoj ukazatelů zadluţenosti společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Věřitelské riziko 63,92 % 66,97 % 58,79 % 59,97 % 58,49 % 

Koeficient 

samofinancování 

33,61 % 31,50 % 37,26 % 40,03 % 41,50 % 

Míra zadlužení 190,18 % 

% 

212,57 % 157,79 % 149,80 % 140,95 % 

Úrokové krytí 16,79 7,76 23,36 10,95 4,14 

Úrokové zatížení 5,95 % 12,89 % 4,28 % 9,14 % 24,18 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Podle světového průměru by se celková zadluţenost společnosti měla pohybovat  

v rozmezí 30 – 60 %. Společnost OKIN GROUP, a. s. se v prvních dvou letech od svého 

zaloţení potýkala s celkovou zadluţeností, která byla vyšší neţ světově uznávaná hranice. 

V roce 2007 měla společnost nejniţší aktiva a v roce 2008 zase naopak nejvyšší cizí zdroje. 

V dalších letech svého působení na českém trhu se společnosti OKIN GROUP, a. s. podařilo 

navýšením aktiv a stlačením cizích zdrojů stáhnout věřitelské riziko na 58,49 %. Majetek 

firmy je z velké části kryt cizími zdroji, tato informace je varovná zejména pro věřitele  

a banky. Společnost OKIN GROUP, a. s. tak můţe mít problém se získáním úvěru, protoţe je 

vysoce zadluţená a rentabilita celkového kapitálu a rovněţ rentabilita vlastních prostředků je 

naopak velice nízká.  
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Koeficient samofinancování je opakem celkové zadluţenosti a společně by měly tyto 

ukazatele zadluţenosti tvořit 100 %. Příznivá finanční situace se vyznačuje, pokud kvóta 

vlastního kapitálu překračuje 40 %. Podnik OKIN GROUP, a. s. se stává finančně 

samostatným od roku 2010, kdy dosahuje potřebných 40 %. V minulých letech byla hodnota 

vlastního kapitálu niţší, a proto společnost nedosahovala příznivých výsledků. 

Hodnoty míry zadluţení nad 100 % jsou nevyhovující, protoţe značí větší nárůst dluhů 

společnosti. Poměr cizího a vlastního kapitálu společnosti OKIN GROUP, a. s. se sice  

od zahájení podnikání do konce sledovaného roku 2011 značně sníţil, ale stále překračuje 

kritických 100 %. Pro budoucnost je pozitivní klesající vývoj této míry zadluţení, který se 

společnost snaţí stále udrţovat a zintenzivňovat sniţováním cizích a navyšováním vlastních 

zdrojů krytí. 

Dluhové zatíţení je pro společnost OKIN GROUP, a. s. ve sledovaném období ještě 

únosné, jelikoţ hodnoty ukazatele úrokového krytí jsou stále větší neţ 3. To se však můţe 

změnit, protoţe v roce 2011 se ukazatel sníţil na 4,14. Nízká hodnota ukazatele úrokového 

krytí v roce 2011 byla ovlivněna několika miliónovým propadem čistého zisku. Pokud by 

v dalších letech úrokové krytí stále více klesalo, znamenalo by to nedostačující efekt  

pro akcionáře. Úroky by tak nebyly dostatečně kryty výsledkem hospodaření společnosti  

za dané účetní období. Tento klíčový ukazatel zkoumají různé ratingové agentury zjišťující 

zajištěnost úroků. V případě společnosti OKIN GROUP, a. s. lze zjistit pomalu se blíţící 

neschopnost platit náklady spojené s vyuţíváním cizího kapitálu. Dluhové zatíţení 

společnosti OKIN GROUP, a. s. je zobrazeno v grafu 4.7. 

 

Graf 4.7 Úrokové krytí společnosti OKIN GROUP, a. s. ve sledovaném období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



58 

 

Placené úroky společností OKIN GROUP, a. s. odčerpávaly ze zisku postupně 6 %, 

12,9 %, 4,3 %, 9,1 % a 24,2 %. Vývoj tohoto indexu je stále pozitivní, ale pokud by se 

hodnota úrokového zatíţení zvýšila na 40 %, nemusely by banky chtít poskytnout společnosti 

OKIN GROUP, a. s. další úvěr. Při takto rapidně zvyšující se tendenci by si podnik neměl 

dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Tento negativní trend je patrný hlavně z porovnání roku 

2010 a 2011, který byl ovlivněn klesajícím výsledkem hospodaření před úroky a zdaněním. 

 

Graf 4.8 Vývoj ukazatelů zadluţenosti společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.8, pomocí nějţ je zobrazen trend ukazatelů zadluţenosti OKIN GROUP, a. s., 

shrnuje finanční situaci zkoumané společnosti, o níţ lze říci, ţe se v posledním roce vyvíjí 

pozitivně. Míra zadluţení se pomalým tempem přibliţuje doporučené hranici 100 %. 

Koeficient samofinancování dosahuje v posledních dvou zkoumaných obdobích 

poţadovaných 40 % a věřitelské riziko je pod hranicí 60 %. 

 

 Analýza finanční páky 

Na základě provedené analýzy zadluţenosti bylo zjištěno, ţe společnosti OKIN 

GROUP, a. s. se potýká s vyšším stupněm zadluţení, a proto bude prostřednictvím finanční 

páky zkoumáno, zda je pro společnost toto zadluţování ještě výhodné. Zadluţení společnosti 

by mělo být přijatelné, pokud je ROE větší neţ ROI. 

Z následující tabulky 4.7 je patrné, ţe zadluţení společnosti OKIN GROUP, a. s. bylo 

únosné do roku 2010, kdy ukazatel rentability vlastního kapitálu dosud převyšoval rentabilitu 

investovaného kapitálu. V roce 2011 došlo k obratu a ROI převýšilo ROE o 0,29 %. 
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Tab. 4.7 Vývoj ukazatelů ROE a ROI společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 59,17 % 14,25 % 22,08 % 8,90 % 0,20 % 

ROI 21,52 % 5,53 % 8,72 % 4,04 % 0,49 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pokud by chtěla společnost OKIN GROUP, a. s. zlepšit finanční páku v následujících 

letech, měla by se snaţit buďto sníţit ROI prostřednictvím zvýšení čistého zisku nebo sníţit 

ROE např. navýšením vlastního kapitálu. 

Finanční páka společnosti OKIN GROUP, a. s. je zkoumána také prostřednictvím 

vzájemného vztahu mezi rentabilitou vlastního kapitálu a rentabilitou celkových aktiv. 

Shodný výsledek finanční páky společnosti lze zjistit také násobkem podílu čistého zisku  

a zisku před zdaněním a úroky a podílem celkových aktiv a vlastního kapitálu. Jednotlivé 

hodnoty ukazatelů finanční páky zobrazuje následující tabulka 4.8. 

 

Tab. 4.8 Finanční páka společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 0,5917 0,1425 0,2208 0,089 0,002 

ROA 0,2734 0,0810 0,115 0,0525 0,0167 

Finanční páka ROE / ROA 2,16 1,76 1,92 1,70 0,12 

Čistý zisk 66 673 18 720 37 177 16 419 377 

EBIT 91 643 33 790 51 977 24 191 7 420 

Čistý zisk / EBIT 0,7275 0,5540 0,7153 0,6787 0,0508 

Celková aktiva 335 227 417 095 451 834 460 960 445 271 

Vlastní kapitál 112 676 131 398 168 336 184 533 184 774 

Celková aktiva / Vlastní kapitál 2,9751 3,1743 2,6841 2,4980 2,4098 

Finanční páka  ČZ / EBIT . 

Aktiva / Vlastní kapitál 
2,16 1,76 1,92 1,70 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Finanční páka je v podniku účinná, pokud je její hodnota vyšší neţ 1. Stejně jako  

při srovnání ukazatelů ROE a ROI bylo zjištěno, ţe v roce 2011 je situace společnosti OKIN 

GROUP, a. s. v oblasti finanční páky nevyhovující. To znamená, ţe efekt zvyšování 

rentability vlastního kapitálu pouţitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku OKIN 

GROUP, a. s. je v roce 2011 negativní. 
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4.2 Analýza absolutních ukazatelů společnosti OKIN GROUP, a. s. 
 

Mezi analýzu absolutních či stavových ukazatelů patří horizontální a vertikální analýza. 

Absolutní ukazatele tvoří základ finanční analýzy. Horizontální analýza bude vyjádřena 

pomocí absolutních i relativních změn v účetních výkazech společnosti OKIN GROUP, a. s. 

za tři zkoumaná období a to rok 2009 - 2011. Vertikální analýza pak bude rovněţ zkoumána 

za období 2009 - 2011, ale změny v jednolitých poloţkách účetních výkazů budou vyjádřeny 

procentně. 

 

 Horizontální analýza 

Absolutní změna se vypočítá jako rozdíl běţného a předchozího období. Relativní 

změna jako podíl rozdílu běţného a předchozího období s obdobím předchozím. V tabulce 4.9 

jsou tyto změny promítnuty na jednotlivých poloţkách aktiv. 

 

Tab. 4.9 Horizontální analýza hlavních aktivních poloţek rozvahy za období 2009 - 2011 

 Absolutní změna Relativní změna 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 34 739 9 126 -15 689 8,33 % 2,02 % -3,4 % 

Dlouhodobý 

majetek 

33 953 10 432 -21 296 27,04 % 6,54 % -12,53 % 

DNM 8 635 4 821 827 224,69 % 38,64 % 4,78 % 

DHM -4 280 5 269 -10 532 -4,11 % 5,28 % -10,03 % 

DFM 29 598 342 -11 591 167,32% 0,72 % -24,34 % 

Oběžná aktiva 5 200 -1 269 4 708 1,85 % -0,44 % 1,65 % 

Zásoby -1 414 4 671 -3 075 -60,64 % 508,82 % -55,03 % 

Kr. pohledávky -17 712 4 191 13 872 -6,5 % 1,64 % 5,35 % 

KFM 24 326 -10 130 -6 088 380,99 % -32,99 % -29,58 % 

Časové rozlišení -4 414 -37 899 -43,12 % -0,64 % 15,54 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Vývoj aktiv společnosti OKIN GROUP, a. s. byl v kladných číslech aţ na poslední 

zkoumaný rok, kdy oproti roku 2010 aktiva klesla o 3,4 %. Dlouhodobý majetek společnosti 

OKIN GROUP, a. s. se skládá z dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku. 

U dlouhodobého nehmotného majetku došlo k velkým změnám, jeho hodnoty se postupně 

sniţovaly díky opotřebení. V roce 2009 byla zjištěna relativní změna oproti předchozímu roku 

o 224,69 %. Za tři roky byl zaznamenán vzrůst nehmotného majetku o necelých 5 %. Změny 

hmotného majetku jsou jak pozitivní, tak negativní zejména v posledním sledovaném období, 
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kdy pokles DHM činil 10,03%. U dlouhodobého finančního majetku platí totéţ co u DHM aţ 

na větší pokles hodnoty a to o 24,34 %. Celková oběţná aktiva v roce 2011 stoupla o 1,65 %. 

Negativně se vyvíjely zásoby a krátkodobý finanční majetek. Největší relativní změnu  

ve sledovaném období dosáhly zásoby, a to 508,82 %. K lepšímu obratu došlo v roce 2011, 

kdy nebylo tolik zásob vázáno na skladě. 

 

Tab. 4.10 Horizontální analýza hlavních pasivních poloţek rozvahy za období 2009 - 2011 

 Absolutní změna Relativní změna 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 34 739 9 126 -15 689 8,33 % 2,02 % -3,4 % 

Vlastní kapitál 36 938 16 198 241 28,11 % 9,62 % 0,13 % 

Základní kapitál 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

Kapitálové fondy -16 -109 76 -0,1 % -0,66 % 0,46 % 

Rezervní fondy 718 1 753 392 21,12 % 42,57 % 6,68 % 

VH MÚO 17 779 35 311 15 815 28,39 % 43,91 % 13,67 % 

VH BÚO 18 457 -20 757 -16 042 98,6 % -55,83 % -97,7 % 

Cizí zdroje -13 699 10 809 -15 971 -4,9 % 4,07 % -5,78 % 

Rezervy -187 -8 608 1 606 -0,87 % -40,21 % 12,55 % 

Dlouhodobé závazky -439 623 -3 346 -2,93 % 4,28 % -22,04 % 

Krátkodobé závazky 

 

 

-13 173 4 368 9 606 -7,01 % 2,5 % 5,36 % 

BÚ a výpomoci 100 14 426 -23 837 0,18 % 26,29 % -34,4 % 

Časové rozlišení 11 500 -17 881 41 180,22 % -100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Vývoj celkových pasiv je stejný jako celkových aktiv, protoţe v kaţdé rozvaze 

společnosti musí platit zlaté bilanční pravidlo, kdy se celková aktiva rovnají celkovým 

pasivům. Vlastní kapitál společnosti OKIN GROUP, a. s. má rychlou klesající tendenci,  

v roce 2011 byl jeho růst pouhých 0,13 %. Základní kapitál společnosti je neměnný. 

Kapitálové fondy se dostaly do plusu v roce 2011 s 0,46 %. Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku dosahují růstu v posledním zkoumaném období necelých 7 %. 

Důleţitým poznatkem jsou hodnoty výsledku hospodaření společnosti OKIN GROUP, a. s., 

které v roce 2011 klesly o 97,7 %, coţ je pro společnost velice alarmující zjištění. Tento 

výsledek hospodaření za běţné účetní období společnosti OKIN GROUP, a. s. poklesl  

o celých 16 042 000 Kč. Kladný můţe být pokles cizích zdrojů zejména dlouhodobých 

závazků a bankovních úvěrů. Tento vývoj směřuje spíše k vyuţívání krátkodobých zdrojů,  

a to je pro firmy výhodnější, protoţe dlouhodobé zdroje jsou draţší.  
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 Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy budou v procentech uvedeny jednotlivé poloţky výkazu 

zisku a ztráty společnosti OKIN GROUP, a. s. za období 2009 - 2011. 

 

Tab. 4.11 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 2009 2010 2011 

Trţby za prodej zboţí -33,11 % -53,13 % 141,72 % 

Náklady na prodej zboţí -33,03 % -13,05 % 41,27 % 

Výkony 26,14 % 0,27 % 3,97 % 

Výkonová spotřeba 16,26 % 5,95 % 4,89 % 

Přidaná hodnota 35,11 % -4,44 % 3,34 % 

Osobní náklady 35,54 % -2,72 % 5 % 

Odpisy DNM a DHM -2,91 % 0,93 % 34,93 % 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 227,8 % -26,45 % -88,84 % 

Ostatní provozní výnosy 20,49 % 1,25 % -27,8 % 

Ostatní provozní náklady 215,41 % -4,86 % 5,83 % 

Provozní VH 

 

90,88 % -36,47 % -24 % 

Nákladové úroky -48,9 % -0,67 % -18,82 % 

Finanční VH -63,45 % -467,91 % -104,01 % 

VH za běţnou činnost 98,6 % -55,83 % -97,7 % 

VH za účetní období 98,6 % -55,83 % -97,7 % 

VH před zdaněním 69,02 % -55,82 % -74,41 % 

Zdroje: Vlastní výpočty 

 

Z tabulky 4.11 je na první pohled zřejmé, ţe výkonnost firmy OKIN GROUP, a. s. se 

v posledních třech hodnocených obdobích velice změnila. Společnost v posledním 

zkoumaném roce dosahuje ve všech výsledcích hospodaření negativních hodnot. Oproti 

předchozímu roku byl propad zisku stále větší. Nejzápornějších čísel společnost dosahuje 

v oblasti finančního výsledku hospodaření. Příznivou stránkou hospodaření společnosti OKIN 

GROUP, a. s. je růst trţeb za prodané zboţí. Ze zjištěných procentních čísel výkonové 

spotřeby, lze říci, ţe nákladovost trţeb klesá. Toto zjištění ovlivňuje rentabilitu trţeb, která je 

měřena přidanou hodnotou, a ta po sledované období značně kolísá. V roce 2009 dosahuje 

35,11 %, v roce 2010 aţ záporných 4,44 % a v posledním účetním období se dostává zase  

do kladných hodnot (3,34 %). Osobní náklady společnosti OKIN GROUP, a. s. zase rostou 

díky vzrůstajícím mzdovým nákladům. To je způsobeno zaměstnáváním stále většího počtu 

pracovníků. 
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4.3 Analýza soustav ukazatelů společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 

Daná společnost bude analyzována prostřednictvím Du Pontova rozkladu ukazatele 

rentability prostřednictvím pyramidové soustavy dílčích poměrových ukazatelů. Moţný 

bankrot společnosti OKIN GROUP, a. s. bude sledován v závislosti na výpočtu Altmanova  

a Tafflerova modelu. 

 

 Du Pontův rozklad ukazatele rentability 

Du pontův rozklad bude zkoumat ukazatel rentability vlastního kapitálu společnosti 

OKIN GROUP, a. s. v období pěti let a to od roku 2007 aţ do roku 2011 včetně. 

 

Tab. 4.12 Pyramidový rozklad ukazatele ROE společnosti OKIN GROUP, a. s. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 0592 0,143 0,221 0,089 0,002 

Čistý zisk / Tržby 0,084 0,022 0,036 0,016 0,000 

Tržby / Aktiva 2,359 1,972 2,289 2,233 2,425 

Aktiva / Vlastní 

kapitál 
2,975 3,174 2,684 2,498 2,410 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z tabulky 4.12 je patrné, ţe největší vliv na ukazatel rentability vlastního kapitálu měl 

v letech 2007 – 2010 ukazatel vyjadřující finanční páku společnosti, tedy poměr celkových 

aktiv a vlastního kapitálu. V roce 2011 nejvyšších hodnot dosahuje obrat aktiv. Naopak 

nejmenší vliv na ukazatel ROE má ve všech letech čisté ziskové rozpětí. Tento dílčí 

poměrový ukazatel nazýván také zisková marţe docílil v roce 2011 nulové hodnoty,  

to znamená, ţe podnik není schopen dosahovat zisku při dané úrovni trţeb. Trţby z prodeje 

vlastních výrobků a sluţeb a trţby z prodeje inkasované společností OKIN GROUP, a. s. 

v posledním období vzrostly. Niţší hodnoty byly zaznamenány u poloţek trţeb 

z dlouhodobého majetku a materiálu a také trţeb z projede cenných papírů a podílů. Tyto 

trţby z prodeje cenných papírů a podílů ovlivnily v roce 2010 kladný výsledek hospodaření. 

V roce 2011 společnost OKIN GROUP, a. s. neprodala ţádné akcie ani podíly. Tato 

skutečnost byla negativní příčinou finančního výsledku hospodaření, který činil -17 657 000 

Kč a hlavně díky této ztrátě se společnosti OKIN GROUP, a. s. sníţil celkový čistý zisk  

o několik miliónů. 
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 Altmanův model neboli Z-skóre 

Jednoduchost výpočtu řadí tento model finanční úrovně daných společností k těm 

nejpouţívanějším v praxi. Výsledek je dán součtem násobků jednotlivých poměrových 

ukazatelů a daných indexů. 

 

 (4.1) 

 

A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

D = trţní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat / celková aktiva
54

 

 

Tento tvar rovnice je dán pro firmy obchodující na veřejné burze cenných papírů, tedy 

také pro analyzovanou společnost OKIN GROUP, a. s. 

 

Tab. 4.13 Altamanův model společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1,2 . A 0,3762 0,2686 0,2967 0,2762 0,2727 

1,4 . B 0,0012 0,2133 0,252 0,3515 0,4136 

3,3 . C 0,9021 0,2673 0,2878 0,1334 0,055 

0,6 . D 0,3155 0,2823 0,3803 0,4005 0,4257 

1,0 . E 2,3703 1,9683 2,2906 2,2826 2,4188 

Z-skóre 3,9653 

 

2,9998 3,5074 3,4442 3,5858 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z výsledků tabulky 4.13 lze říci, ţe společnost OKIN GROUP, a. s. má velice 

uspokojivou finanční úroveň. Ve všech letech se hodnota Altamanova modelu přehoupla přes 

hranici 2,99, která značí velmi dobrou finanční situaci. Z modelu je také vidět, ţe se tato 

situace rok od roku zlepšuje. 
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 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. Vyd. Brno: Computer Press, a. s. 2011. 152 s. ISBN 978-

80-251-3386-6. 

Z = 1,2 . A + 1,4 . B + 3,3 . C + 0,6 . D + 1,0 . E 
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 Tafflerův model 

Finanční situace společnosti OKIN GROUP, a. s. bude ověřena také pomocí Tafflerova 

modelu. Analýzou těchto dvou modelů bude moţno se stoprocentní jistotou vyloučit riziko 

bankrotu OKIN GROUP, a. s.   

    

   (4.2) 

 

A = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky 

B = oběţná aktiva / cizí kapitál 

C = krátkodobé závazky / celková aktiva 

D = trţby celkem / celková aktiva
55

 

 

Číselným vyjádřením tohoto modelu lze opět potvrdit, ţe pravděpodobnost bankrotu je 

u společnosti OKIN GROUP, a. s. velice malá. Ve všech zkoumaných obdobích firma 

přesahuje hranici 0,3 dokonce o více neţ dvojnásobek. Tafllerova analýza je zkoumána 

v následující tabulce 4.14. 

 

Tab. 4.14 Tafllerův model společnosti OKIN GROUP, a. s. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

0,53 . A 0,4700 0,0830 0,1509 0,0650 0,0158 

0,13 . B 0,1227 0,1309 0,1402 0,1341 0,1447 

0,18 . C 0,0522 0,0811 0,0696 0,07 

+, 

0,0763 

0,16 . D 0,3775 0,3157 0,3671 0,3579 0,388 

Tafllerův 

model 

1,0224 

 

0,6107 

 

0,7278 

 

0,627 

 

0,6248 

 Zdroj: Vlastní výpočty 
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 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. Vyd. Brno: Computer Press, a. s. 2011. 152 s. ISBN 978-

80-251-3386-6. 

T = 0,53 . A + 0,13 . B + 0,18 . C + 0,16 . D 
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5 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo teoreticky shrnout aspekty finanční analýzy, 

charakterizovat společnost OKIN GROUP, a. s., aplikovat na danou společnost ukazatele  

a metody finanční analýzy a následně posoudit jejich vývoj v průběhu pěti let. Teoretická část 

práce se zabývá podrobným popisem finanční analýzy, jejím účelem, uţivateli, zdroji, 

jednotlivými metodami a jejich ukazateli. V praktické části práce je shrnut hospodářský vývoj 

společnosti OKIN GROUP, a. s. od roku 2007 aţ do roku 2011 a jeho trend je zachycen  

ve spojnicovém grafu. Účetní výkazy společnosti OKIN GROUP, a. s. za rok 2012 nebyly 

k datu zpracování diplomové práce poskytnuty. Dále je provedena finanční analýza 

poměrových ukazatelů zahrnující ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluţenosti. 

Rozdílové ukazatele obsahující čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čisté 

peněţně pohledávkové fondy, jsou zkoumány prostřednictvím analýzy fondů finančních 

prostředků. Zjištěny byly kladné výsledky týkající se celkové zadluţenosti společnosti OKIN 

GROUP, a. s., a proto byla zpracována finanční páka, která odhaluje finanční situaci 

společnosti v oblasti vyuţívání cizích zdrojů. Porovnáním ukazatelů rentability vlastního 

kapitálu a rentability investovaného kapitálu byl pouze v roce 2011 zjištěn negativní efekt 

zvyšování rentability vlastního kapitálu pouţíváním kapitálu cizího. Stejných výsledků bylo 

docíleno vypočtením finanční páky mezi rentabilitou vlastního kapitálu a rentabilitou 

celkových aktiv, která byla porovnána s finanční pákou vyjadřující násobek podílu čistého 

zisku a zisku před zdaněním a celkových aktiv ku vlastnímu kapitálu. 

V závěru práce jsou shrnuty poznatky zjištěné aplikací metod finanční analýzy  

na společnost OKIN GROUP, a. s. ve sledovaném období 2007 – 2011. 

Jako první byla provedena analýza likvidity společnosti OKIN GROUP, a. s., která 

ukázala, ţe pohotová i běţná likvidita společnosti se pohybuje v doporučeném rozmezí. 

V roce 2007 a 2009 pohotová likvidita dokonce převýšila stanovenou hranici 1,1 - 2,5. 

Negativní vývoj byl zaznamenán v případě okamţité likvidity, která byla uspokojující pouze 

v roce zahájení činnosti společnosti. Další vývoj této likvidity byl klesající díky 

proměnlivému objemu krátkodobého finančního majetku. Lze konstatovat, ţe společnost 

OKIN GROUP, a. s. nemá dost finančních prostředků na splácení svých krátkodobých 

závazků. 

Ziskovost společnosti OKIN GROUP, a. s. v roce 2007 – 2011 je vyjádřena rentabilitou 

aktiv, vlastního kapitálu, trţeb, investovaného kapitálu, úplatného kapitálu a ziskovostí 
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nákladů. Téměř u všech těchto ukazatelů je moţné říci, ţe nejpříznivějších výsledků 

společnost OKIN GROUP, a. s. dosahovala v prvním roce podnikání. Dále následoval propad 

v roce 2008, kdy ve světě probíhala finanční krize a její následky se odrazily také na 

zkoumané společnosti. V roce 2009 došlo k expanzi a k nepatrnému zlepšení v oblasti 

ziskovosti. Bohuţel od této příznivé expanze se podnik dostal opět ke kontrakci. Všechny 

hodnoty ukazatelů rentability rapidně klesly aţ na hodnoty rentability nákladů, které se 

zvýšily téměř na hodnotu 100 %. Z grafu 4.3 znázorňující vývoj rentability společnosti OKIN 

GROUP, a. s. jsou jasně vidět dvě příznivá období, a to rok zaloţení společnosti 2007 a 

probíhající expanze v roce 2009. 

Ukazatele aktivity obsahují obraty a doby jednotlivých obratů. Obrat aktiv v roce 2011 

dosahoval nevyšších hodnot díky největšímu prodeji vlastních výrobků a sluţeb. Veškerá 

aktiva společnosti OKIN GROUP, a. s. se obrátí za rok v průměru 2,264 krát. Doba obratu 

těchto aktiv je rovněţ pozitivní, protoţe dosahuje méně neţ jeden rok. Obrat zásob 

společnosti je různý, nejvíce se zásoby v jednom roce obrátily 1129,18 krát. Kromě roku 2010 

je zjištěno, ţe jsou zásoby vázány ve firmě poměrně krátkou dobu, stejně tak celková aktiva 

společnosti. Přeměna pohledávek na finanční prostředky nastává v průměru 4 krát ročně. 

Nastavená platební podmínka pohledávek není splněna v roce 2008 a 2011, kdy překročí 

inkaso pohledávek 3 měsíční lhůtu. Přeměna závazků na peněţní prostředky se odehrává 

v průměru 5,4 krát ročně. Úhrada závazků probíhá v kratším intervalu a to v průměru  

po 70 dnech. Splácení dluhů je včasnější neţ inkaso peněz za pohledávky a tím je také 

narušena finanční rovnováha firmy. 

Stav fondů finančních prostředků byl vyjádřen prostřednictvím rozboru rozdílových 

ukazatelů: čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistých peněţně 

pohledávkových fondů. U všech těchto ukazatelů byl v posledním analyzovaném roce 

zaznamenán pokles oproti prvnímu zkoumanému období. Kladně byly tyto ukazatele 

ovlivněny v příznivějším období společnosti, v roce 2009. 

Aplikací finanční analýzy na společnost OKIN GROUP, a. s. byla odhalena její vysoká 

zadluţenost. Vzhledem k celosvětově uznávané hranici zadluţenosti, která se pohybuje mezi 

30 – 60 procenty, je moţné říci, ţe si společnost OKIN GROUP, a. s. vede v této oblasti 

velice negativně. V průměru dosahuje její celková zadluţenost 61,63 %. Míra zadluţení 

společnosti je také vysoká a nemálo přesahuje poţadovaných 100 %. Pro společnost je 

pozitivní, ţe se tato míra zadluţenosti pomalým tempem rok od roku sniţuje. Dluhové 

zatíţení je pro společnost OKIN GROUP, a. s. stále ještě únosné. V roce 2011 se hodnota 

ukazatele úrokového krytí sníţila na 4,14, proto by se měla společnost snaţit udrţet si tyto 
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hodnoty nebo nejlépe jej navýšit, aby nedosáhly kritické hodnoty 3. Niţší číslo tohoto 

ukazatele signalizuje neschopnost podniku splácet úroky a zajistit závazky z přijatých úvěrů a 

půjček. Vzhledem ke zvyšující se tendenci ukazatele úrokového zatíţení, by společnost OKIN 

GROUP, a. s. měla vyuţívat méně cizí zdroje krytí. 

To, zda je zadluţení společnosti OKIN GROUP, a. s. ještě výhodné je zkoumáno 

finanční pákou a tedy vztahem mezi ROE a ROI, ROE a ROA, čistým ziskem a ziskem  

před zdaněním a úroky, celkovými aktivy a vlastním kapitálem. Z analýzy těchto jednotlivých 

relací bylo zjištěno, ţe zadluţení společnosti je výhodné pouze do roku 2010. 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu účetních 

výkazů. Horizontální analýza byla provedena na rozvahách společnosti OKIN GROUP, a. s. 

za poslední tři sledovaná období a vertikální analýza na výkazu zisku a ztráty rovněţ  

za poslední tři sledované roky. Horizontální analýza se věnuje rozboru aktivních a pasivních 

poloţek rozvahy. Celkově se tato aktiva a pasiva společnosti OKIN GROUP, a. s. sniţovala. 

Procentní změna v roce 2011 činí -3,4 %. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty zobrazuje 

v roce 2011 pozitivní vývoj trţeb za prodej zboţí, ale negativní vývoj trţeb za prodej 

dlouhodobého majetku a materiálu. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2011 poklesl 

vzhledem k minulému období o 97,7 %. Díky této analýze absolutních ukazatelů byla zjištěna 

klesající výkonnost společnosti OKIN GROUP, a. s.  

Poslední část praktické kapitoly se zabývá analýzou soustav ukazatelů a bankrotními 

modely. Pyramidový rozklad ukazatele ROE, který byl proveden Du Pontovým rozkladem 

ukazuje, ţe největší podíl na rentabilitě vlastního kapitálu má ukazatel vyjadřující finanční 

páku společnosti. Altamanův i Taflerův model vyvrátily riziko bankrotu společnosti OKIN 

GROUP, a. s. 

Výsledky finanční páky odkryly negativní efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu 

pouţitím cizích zdrojů. Na základě těchto propočtů je společnosti OKIN GROUP, a. s. 

doporučeno sníţení vyuţívání cizího kapitálu. Finanční situaci by měla společnost zlepšovat 

hlavně snahou o zvyšování čistého zisku, od něhoţ se veškerá činnost společnosti odvíjí. 

Celkově lze společnost OKIN GROUP, a. s. hodnotit jako finančně zdravou. Riziko úpadku 

společnosti bylo rovněţ vyloučeno. 

Provedenou finanční analýzou můţe podnik odhalit rizikové oblasti a zkvalitnit 

hospodářský či finanční vývoj společnosti do budoucna.  
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Seznam zkratek 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPO business process outsourcing - outsourcing podnikových sluţeb 

ČSN česká technická norma 

DFM dlouhodobý finanční majetek 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DM delivery management - řízení dodávek 

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 

DOP doba obratu pohledávek 

DOZ doba obratu zásob 

EAT earnings after tax - zisk po zdanění 

EBIT earning before interest and tax - zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA earnings before interest, tax, depreciation and amortization - zisk  

před  odečtením úroků, zdaněním a odpisy 

EBT earnings before tax - zisk před zdaněním 

EN evropská norma 

ICSC international customer service centrum - mezinárodní zákaznické centrum 

ISO international organization for standardization - mezinárodní organizace  

pro normalizaci 

KFM krátkodobý finanční majetek 

OA obrat celkových aktiv 

OHSAS occupational health and safety assessment series - systém řízení bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

OM order management - řízení objednávek 

OP obrat pohledávek 

OZ obrat zásob, rychlost obratu zásob 

OŢP odbor ţivotního prostředí 

ROA return on assets - rentabilita aktiv 

ROCE return on capital employed - rentabilita úplatného kapitálu 

ROE return on enquity - rentabilita vlastního kapitálu 

ROI return on investment - rentabilita investovaného kapitálu 

ROS return on sales - rentabilita trţeb 

VH BÚO výsledek hospodaření běţného účetního období 

VH MÚO výsledek hospodaření minulého účetního období 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
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