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1  Úvod 

 
Jako téma  diplomové práce jsem si vybrala finanční analýzu společnosti podnikající 

v oblasti poskytování logistických a celních služeb, ve které jsem již několik let zaměstnaná. 

Efektivní financování podnikatelské činnosti je základem úspěchu při tvorbě zisku a 

zvyšování tržní hodnoty firmy. S tím souvisí požadavek  na  efektivní nakládání se svěřenými 

zdroji  a jejich maximální možné využití směřující k dosažení podnikových cílů.  V mém 

vlastním zájmu, jakožto člena dozorčího orgánu,  je mapovat  vývoj  finančních ukazatelů 

firmy  PST CLC, a.s.,  na základě nichž mohu  posoudit  jak  „finančně zdravá“ je  společnost 

mého zaměstnavatele. 

 Finanční analýza je rozbor financí podniku, jež definujeme jako pohyb peněžních 

prostředků vyjádřený peněžními toky. O stavu finanční rovnováhy firmy  vypovídá studium 

výkonnosti a finanční pozice z údajů účetní závěrky, zejména analýza poměrových a 

rozdílových ukazatelů, nebo syntetické zobrazení stavu finanční situace  podniku 

prostřednictvím vybraných modelů.    

Finanční  analýza hodnotí fungování mechanismu financí, zabývá se  sběrem,  

tříděním  a interpretacemi  informací  o hospodářské situaci konkrétního podniku a slouží 

obecně především managementu společnosti, který pravidelně vyhodnocuje  data minulá  a 

porovnává je se současnými výsledky podnikání. Dílčí závěry finanční analýzy  slouží dále   

vlastníkům nebo akcionářům  společnosti,  k  posouzení výhodnosti  jejich investic.  

 Výsledky finanční analýzy jsou také nezbytným podkladem pro rozhodování 

vrcholového managementu firmy o budoucí strategii  podnikání.  Na základě vývoje 

jednotlivých ukazatelů v čase, je možné  odhalit problémové oblasti v činnosti podniku, slabá 

místa v hospodaření  a  identifikovat příčiny těchto nežádoucích  stavů.  

Cílem diplomové práce je vyhodnocení hospodářské situace společnosti PST CLC, a.s. 

na základě konkrétních ukazatelů, získaných provedením vybraných  metod  finanční analýzy. 

Dílčí  ukazatele budou konfrontovány s odvětvovými průměry,  dále bude provedeno srovnání 

s konkurenční firmou v  oboru. V závěru  budou nastíněny možnosti  a doporučení pro 

budoucí podnikovou strategii v oblasti financování.  

V první  části diplomové práce budou zmapovány teoretická východiska  a metody 

finanční analýzy. Další kapitola ozřejmí charakter podnikání analyzované firmy. V praktické 

části bude provedena finanční analýza, dle konkrétních dat získaných z Výročních zpráv  

společnosti PST CLC, a.s.  za léta 2008-2011.  Budou využity  metody deskripce, syntézy, 

analýzy, dedukce  a komparace.    
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2  Teoretické aspekty finanční analýzy 

 

2.1  Pojetí finanční analýzy 
 

          Finanční analýza – je systematický rozbor dat získaných především z účetních 

výkazů, je v ní hodnocena minulost, současnost a také se odhadují budoucí finanční podmínky  

firmy.  Smysl finanční analýzy spočívá především v přípravě podkladů  pro rozhodování 

finančního managementu o fungování podniku.  Z účetnictví je možné získat poměrně přesné 

hodnoty peněžních údajů, které se ovšem vztahují jen k určitému časovému  okamžiku.  

Pokud  tato data mají sloužit  pro hodnocení finančního zdraví firmy,  je nutné je podrobit 

finanční analýze. [8]  

 

 Dle dostupných pramenů, se první práce zpracování finančních analýz  objevují ve 

Spojených státech amerických, ale ty byly zaměřeny především na teoretickou stránku.  

Ovšem původem, je pojem finanční analýzy datován už do období vzniku peněz.  

 Z praktického hlediska, je analýza využívána až posledních několik desetiletí a její 

obsah  se vyvíjí a mění dle požadavků konkrétní doby. V souvislosti s vývojem výpočetní  

techniky  se změnila struktura finanční analýzy a matematické postupy vedoucí k jejímu 

sestavení. 

 Původně finanční analýzy zobrazovaly zejména absolutní změny v účetních 

výsledcích, až později se jako nejlepšími zdroji kvalitních dat ukázala rozvaha spolu 

s výkazem  zisků a ztrát. 

 Na počátku dvacátého století se objevuje pojem „Bilanční analýza“ i v české literatuře 

ve spise „Bilance akciových společností“  od Prof. dr. Pazourka.  Až v období po II. Světové 

válce se začíná využívat v Evropě pojem „finanční analýza“, především vlivem americké a 

britské terminologie.  Naopak, Německo dodnes  používá pojem bilanční analýza, či „bilanční 

kritika“ v níž je obsaženo hodnocení rozvahy, VZZ,  přílohy i výroční zprávy.  

 V ČR  se pojem finanční analýzy  zabydlel až po revoluci v 90-tých letech. Jako 

nástroj hodnocení reálné ekonomické situace firmy se  používá  zhruba posledních patnáct let. 

Finanční analýza a její výsledky jsou pak jedním ze základních kritérií pro tvorbu 

ekonomických rozhodnutí finančního managementu, podkladem pro tvorbu firemní strategie a 

je možné  na základě jejích ukazatelů hodnotit a vybírat  partnery pro obchodování. [8] [10] 
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2.2  Zdroje informací pro finanční analýzu    
   

  

 Mezi základní zdroje  informací  řadíme  výkazy finančního účetnictví – Rozvahu, 

Výkaz zisku a ztrát a výkaz Cash Flow. Jsou to výkazy označené jako externí, protože 

informace z nich,  jsou primárně určeny  externím uživatelům.  

          

        

 

  

Rozvaha neboli „Bilance“  – poskytuje  pohled na majetkovou a finanční strukturu 

podniku.  V části Aktiva  je uveden přehled o stavu a struktuře majetku, v části Pasiva  jsou 

uvedeny   zdroje krytí tohoto majetku.  Je založena na bilančním principu ∑ Aktiv = ∑ Pasiv.   

Aktiva členíme zejména dle doby jejich použitelnosti, zohledňuje se také,  jak rychle 

je možné přeměnit tyto aktiva v peněžní prostředky, tj. jaká je jejich likvidnost, aby bylo 

možné uhradit závazky v době jejich splatnosti, což je hledisko likvidity. Otázku jak  vysoká 

aktiva  je vhodné mít, si pokládají manažeři napříč všemi oblastmi podnikání. Pro výrobní 

podniky je  charakteristický vyšší podíl  aktiv, jsou to zejména různé výrobní linky. Strukturu 

majetku ovlivňuje i chuť manažerů a vlastníků investovat volné  peněžní prostředky na nákup 

různých aktiv.  Pasiva rozvahy zobrazují finanční strukturu podniku. Výše a struktura zdrojů 

financování  závisí na velikosti podniku, a je také mírou jak lze  jednotlivé zdroje využít. 

Doporučuje se zohlednit náklady kapitálu, strukturu majetku,  velikost dosahovaného zisku, 

jak manažeři jsou ochotni přijímat riziko, jaké jsou  požadavky věřitelů, zda je možné při 

vstupu dalších vlastníků  udržet kontrolu nad podnikem.       

Výkaz zisků a ztrát podává informace, jak byl vytvořen a užit výsledek hospodaření 

za aktuální účetní období. Hospodářský výsledek (HV) zobrazuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady, které vždy nemají přímou vazbu na reálné   příjmy a výdaje.  Při kladném HV 

dosahuje podnik  zisku. V případě,  že výnosy převyšují náklady,   dostává se podnik do 

ztráty.  Výsledek hospodaření je dělen na tři složky: 

1) Provozní VH – jehož součástí jsou tržby za prodej zboží, dlouhodobého 

majetku, tržby za vlastní výkony a s nimi související náklady. 

2) Finanční VH -   vyjadřuje rozdíl mezi výnosy a náklady  z prodeje cenných 

papírů dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku, výnosových a 

nákladových úroků, z přeceňování  derivátů.   

            ROZVAHA 

   MAJETEK = KAPITÁL 

     VÝKAZ STAVOVÝ 

  VÝKAZ ZISKU A  ZTRÁTY 

VÝNOSY – NÁKLADY=ZISK 

        VÝKAZ TOKOVÝ 

              CASH FLOW 

       PŘÍJMY-VÝDAJE= CF 

         VÝKAZ TOKOVÝ 
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3) Mimořádný VH – vznikající  při jednorázových nahodilých  výnosech nebo 

nákladech. 

 

Ve finanční analýze se zejména využívá  údaj ukazující výši  zisku před zdaněním 

(EBT), popřípadě zisk před úroky a zdaněním (EBIT).  Abychom mohli podniky srovnat  bez 

ohledu na jejich zadlužení, daňové zatížení a používanou  firemní odpisovou politiku, je 

nejvhodnější použití  tzv. zisku před odečtením úroků, zdanění, odpisů  „EBITDA“.  [4] 

Výkaz o reálných příjmech a výdajích „Cash Flow“  informuje uživatele  o fyzických 

změnách stavu peněžních prostředků (PP)  v podniku, ale také o důvodech proč k nim došlo.   

Dle zákona o účetnictví
1
 není sice nezbytnou součástí účetní závěrky, nicméně obsahuje 

nepostradatelné údaje, které využívá management společnosti   při řízení toku financí  ve 

většině podniků.  Výkaz cash flow odstraňuje zejména časový a obsahový  nesoulad  mezi 

příjmy a výnosy, náklady a výdaji,  ziskem a stavem peněžních prostředků.  Úzce souvisí se  

zajištěním likvidity podniku.  Malé a střední podniky se vyznačují vysokým stavem PP, který 

je pro ně  více důležitý než ziskovost.  Významný ukazatel při posuzování úspěšnosti podniku 

je právě tok hotovosti. Zejména v době finanční a hospodářské krize bylo zřejmé, jak 

nezbytné  je pro podnik  vytváření dostatečně  velkých peněžních toků.  Výkaz cash flow se 

člení na  tři oblasti. Běžnou (provozní) činnost, investiční oblast a oblast externího 

financování. 

Jádro celého podniku musí tvořit provozní činnost, z hlediska financí je pro podnik 

nejdůležitější. Jsou v ní obsaženy hlavní  výdělečné činnosti podniku.  CF z provozní činnosti 

by měl být vždy kladný.   U   CF z  investiční činnosti záleží,  jestli podnik právě odprodává 

dlouhodobý investiční majetek, pak CF  vychází kladně,  nebo pořizuje DM pak CF bude 

záporný, čož  značí pozitivní  výhled   do budoucího fungování podniku. Finanční činnost  

vypovídá o změnách vlastního kapitálu, dlouhodobých závazcích a ukazuje, zdali peněžní 

prostředky od vlastníků či věřitelů do podniku proudí, nebo naopak PP z podniku čerpají.  

Metody kterými lze sestavit  CF jsou dvě: 

 přímá metoda, která se sestavuje dle skutečných plateb:  

Počáteční stav PP  

+ příjmy za zvolené období  

 - výdaje za zvolené období                

 = Konečný stav PP 

                                                 
1
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 CF 
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 nepřímá metoda transformuje výsledek hospodaření zjištěný z rozdílu mezi výnosy a 

náklady.  VH se upravuje o náklady, které nebyly současně výdajem a výnosy, které 

nebyly současně příjmem.  Jedná se zejména  o položky odpisů, tvorby či zrušení 

rezerv, účtů časového rozlišení, změny stavu zásob, pohledávek a závazků.  

 

 Schéma 2.1  Cesta transformace zisku na cash flow: 

 

Výnosy             - nepeněžní výnosy 

                 + příjmy, které se  

                           ve výnosech neprojeví                 

                  Zisk            úpravy zisku                   

                                                           

                 - výdaje, které se  

Náklady              neprojeví v nákladech 

              + nepeněžní náklady  

 

 Zdroj: [5], str.  51 

 

      Přestože jednotlivé účetní výkazy vycházejí vždy z rozdílných údajů, existuje mezi  nimi 

vzájemná provázanost, jak ukazuje následující schéma. 

Schéma 2. 2  Provázanost účetních výkazů 

               

        CASH FLOW        ROZVAHA          VZZ 

Počáteční    
 

    
 

    

stav PP   
 

  Vlastní  
 

    

    
 

Dlouhodobý kapitál 
 

    

  Výdaje 
 

majetek   
 

Náklady   

    
 

  
VH za 
účetní 

 

    

Příjmy   
 

  období 
 

  Výnosy 

    
 

Oběžná   
 

    

    
 

aktiva Cizí 
 

    

  Konečný  

 

  kapitál 
 

VH za 
účetní   

  stav PP 
 

PP   
 

období   

                     

 Zdroj: [5] 

Úpravy zisku 

na peněžní tok 
zisk 

      CF 
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 Základní výkaz je rozvaha, na kterou pak navazuje CF  spolu s VZZ.   Výsledek 

hospodaření   jako  zásadní zdroj financování přechází do rozvahy z výkazu zisku a ztrát.  

Majetkovou strukturu zastupuje stav peněžních prostředků, jehož změnu v rámci účetního 

období vyjadřuje výkaz cash flow.    

 Pro externí analytiky obsahuje mnoho cenných informací  také příloha  k účetní 

závěrce. Zejména údaje o fyzických či právnických osobách, jež mají rozhodující nebo 

podstatný vliv v konkrétní účetní jednotce, výše vkladů těchto osob, popis organizační 

struktury podniku, stav zaměstnanců, výši úvěrů a  půjček, úrokových sazeb.  Nezbytná je 

znalost použitých účetních metod, způsobů oceňování a odepisování, tvorby rezerv či 

opravných položek. [5] 

Jako další zdroj vstupních dat pro provedení finanční analýzy je uváděno 

vnitropodnikové účetnictví. Jsou to zejména přehledy o čerpání nákladů dělené dle 

jednotlivých druhů,  kalkulační náklady,  údaje o spotřebě  nákladů dle typů prováděných  

výkonů, popř. náklady připadající  na jednotlivá střediska.  Tyto interní výkazy si podnik 

vytváří dle svých potřeb, nepodléhají žádné striktní metodické úpravě. 

 

 2.3  Typy  informací používaných  do finanční analýzy 
 

 

 Finanční informace obsahují účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

účetnictví, předpovědi  finančních analytiků, managementu firmy, informace z burzy 

a finančního trhu o vývoji měny a úrokových měr.  

 Kvantifikované nefinanční informace jsou uvedeny v podnikových statistikách 

výroby, odbytu, zaměstnanosti, normách spotřeby a v interních směrnicích.  

 Nekvantifikovatelné finanční informace jsou tvořeny na základě zpráv vedoucích 

jednotlivých oddělení firmy, komentáře manažerů, údajů  z odborného tisku, různých 

prognóz. [2] 
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 2.4  Přehled  metod a  ukazatelů  finanční analýzy  

 

 K hodnocení procesů v ekonomii, mohou být využity  dva přístupy:  

 Fundamentální analýza – popisuje vzájemné souvislosti ekonomických a 

mimoekonomických procesů, využívá velké množství informací a k závěrům dochází 

bez algoritmizovaných postupů.  

 Technická analýza -  používá  ke kvantitativnímu zpracování dat a posouzení  

získaných výsledků, zejména   matematické a  matematicko – statistické  

algoritmizované metody.    

 

 Jelikož se  hodnocení výsledků technické analýzy neobejde bez „fundamentálních“ 

znalostí ekonomických procesů, je žádoucí oba přístupy vzájemně kombinovat.  

 Finanční analýza se řadí do kategorie technické analýzy. Výsledkem matematických 

postupů jsou vypočtené hodnoty. Elementární cíl  finanční analýzy je popis silných a slabých 

stránek finančního zdraví podniku. Metody analýzy  se dělí na „vyšší“ – k jejich použití je 

nutné mít hlubší znalosti matematické statistiky i dostatečné teoretické  a praktické znalosti 

ekonomie. K aplikaci je nutné použití kvalitního softwarového vybavení. Tyto metody se 

nepoužívají běžně, zpracovávají je zpravidla specializované firmy.  V dalším textu budou 

popsány metody elementární finanční analýzy. [8] 

 

 Metodu analýzy volíme s ohledem na: 

 účelnost – výsledky analýzy by měly odpovídat  zadanému  cíli, je nutné zvolit vhodné 

ukazatele, které bude snadné interpretovat, a eliminovat případná rizika, 

 nákladnost -  rozsah zpracování analýzy musí být přiměřený rizikům vyplývajících  

z rozhodování, 

 spolehlivost – jen kvalitní vstupní data  a přesné  informace mohou zajistit spolehlivé 

závěry finanční analýzy.     

 

 Výslednou prezentaci analýzy je nutné přizpůsobit zadavateli. Přehledná vizualizace 

umožní snadněji se orientovat v konečných výsledcích a komentářích  jednotlivých použitých 

metod. Nejvhodnější se jeví zobrazení výsledných ukazatelů pomocí různých typů grafů, které 

musí být srozumitelné i pro uživatele bez základních znalostí finanční analýzy.  
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 Ukazatele finanční  analýzy 

 

 Ukazatele finanční analýzy jsou zpravidla položky účetních výkazů a čísla z nich 

odvozená. Základní hledisko je čas, proto je nutné rozlišit stavové a tokové veličiny.  

 Stavové veličiny jsou údaje nejčastěji z rozvahy, a vztahují se k určitému časovému 

okamžiku.  Naproti tomu tokové veličiny popisují  určitý časový  interval a  jsou čerpány  

z výkazu  zisku a ztráty. Standartní je vytváření časových řad. Objektivní výsledky pak budou 

závislé na tom, jak kvalitně je určitá časová řada vedena. Více nepřesností  při interpretaci 

výsledků vzniká při hodnocení krátkého období, protože máme méně informací.  

 

 Členění ukazatelů: 

 absolutní – odvozeny hodnocením položek účetních výkazů, bez  použití jakékoli 

matematické metody, 

 rozdílové – vycházejí z rozdílu položek aktiv a  pasiv, jejich opodstatnění je zejména při 

řízení oběžných aktiv a likvidity, 

 poměrové – podíl dvou položek ze základních účetních výkazů, jsou nejpočetnější a 

nejvyužívanější, výsledkem je hodnota čitatele na jednotku jmenovatele. Poměrové 

ukazatele umožňují různá časová srovnání, průřezové a srovnávací analýzy. Mohou 

sloužit jako základ pro regresní a korelační metody. [8] 

 

 Schéma 2.3 Členění na ukazatele extenzivní a intenzivní 

 

 

  

Zdroj: [8]  str. 42 
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 Členění ukazatelů viz schéma 2.3  je  v současné době  nejpoužívanější.  

 

 Extenzivní ukazatele nesou informaci o rozsahu a objemu analyzované položky. 

V případě analýzy základních účetních výkazů jde o kvantitu v peněžních jednotkách.  

Stavové veličiny zobrazují stav majetku a zdrojů jeho krytí k určitému časovému okamžiku, 

jejich představitelem je rozvaha.  Rozdílové ukazatele zobrazují rozdíly stavu některých 

skupin aktiv či pasiv vždy ke stejnému časovému okamžiku.  Typickým zástupcem je čistý 

pracovní kapitál  - rozdíl mezi sumou oběžných aktiv a sumou krátkodobých závazků.  

Tokové ukazatele popisují změnu extenzivních ukazatelů za určitou časovou jednotku. 

Zástupcem je zisk, což je rozdíl mezi náklady a výnosy např. za jedno účetní období.  Mezi 

nefinanční ukazatele, které pomáhají upřesnit finanční ukazatele může být zahrnuta např.  

spotřeba energie, počet zaměstnanců, množství výrobků v naturálních jednotkách. Tyto údaje 

čerpáme zpravidla z vnitropodnikového účetnictví.  

 

 Intenzivní ukazatele informují o míře využití zdrojů a o rychlosti změn extenzivních 

ukazatelů. Většinou to jsou podíly dvou extenzivních nebo tokových ukazatelů. V případě, že 

vyjadřujeme poměr dvou extenzivních veličin ve stejných jednotkách, jedná se o stejnorodé 

intenzivní ukazatele, které dělíme dále na procentní a vztahové.  Poměr dvou ukazatelů 

v nestejných jednotkách označujeme jako nestejnorodé intenzivní ukazatele.  V kategorii 

ukazatelů aktivity k nim řadíme obratové a rychlostní ukazatele.  Na základě častého využití  

intenzivních ukazatelů je možné dělat analýzu časového vývoje finanční situace podniku a 

vytvářet časové řady, z nichž se dá odvodit vyváženost  vývoje podnikových  financí  popř. 

určité kolísání.  Intenzivní ukazatele jsou vhodným nástrojem pro srovnání finanční situace 

firmy a jiných podobných firem, tzv. průřezové analýzy.  Dále mohou být vstupním 

parametrem matematických modelů, v nichž se zkoumají závislosti mezi jevy,  popisují  různé 

stavy, hodnotí možná rizika a odhaduje budoucí vývoj. [8] 
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 Schéma 2.4 Členění základních metod finanční analýzy  

 

 

 Zdroj: [8] str. 44 

 

 Horizontální analýza,  neboli analýza trendů zkoumá časové změny absolutních 

ukazatelů. Důležité je vytvořit delší časové  řady, které eliminují  možné nepřesnosti  při 

interpretaci výsledků výpočtů.  Je nutné zohlednit také prostředí, v němž firma podniká.  

 

 Vertikální analýza je procentní rozbor popisující vnitřní strukturu absolutních 

ukazatelů. Bývá nazývána také analýzou komponent.  Zkoumá se poměr jednotlivých položek 

v účetních výkazech  k celkovému součtu  aktiv nebo  pasiv. Na základě této metody můžeme 

porovnávat účetní výkazy s předchozím obdobím, usnadní také srovnání  s konkurencí. 

 Struktura aktiv ukazuje, do čeho byl investován svěřený kapitál, a jak byla při 

investování zohledňována výnosnost. Dlouhodobější aktivum slibuje zpravidla větší výnos 

než položky krátkodobé. Struktura pasiv udává,  jaké zdroje byly použity při pořizování  

majetku.  Se zvětšující se dobou splatnosti zdroje, vzrůstá i  jeho cena. Financovat majetek 

z vlastních zdrojů se považuje za velmi drahé. Vhodnější je financování cizími zdroji s kratší 

dobou splatnosti.   

 Analýza fondů finančních prostředků je metoda s využitím rozdílových ukazatelů, 

zaměřuje se na čistý pracovní kapitál. K němu se poměřuje každá položka oběžných aktiv a 

následně se stanoví jejich požadovaná výše.  
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 Analýza cash flow měří finanční sílu podniku, tj. jak je firma schopna vytvářet 

přebytky ze své hospodářské činnosti a ty pak použít na financování závazků, výplatu 

dividend, nebo financování investic.  

 Přímá analýza intenzivních ukazatelů neboli poměrová analýza se řadí mezi 

nejpoužívanější metody finanční analýzy. Jednotlivé ukazatele budou podrobněji rozebrány 

v samostatné podkapitole dále v textu.  

 Analýza soustav ukazatelů je metoda, která využívá kombinaci rozborů  poměrových 

ukazatelů. Podstatou je sestavení jednoduchého modelu, v němž jsou zobrazeny vazby mezi 

jednotlivými ukazateli vyššího řádu. Tento souhrn ukazatelů je možné pak postupně rozkládat  

na nižší  až k detailům.   

  

2.5 Analýza poměrovými ukazateli  
 

Analýza vychází zcela z údajů ze základních účetních výkazů, které jsou veřejně     

dostupné, proto  patří k nejvyužívanějším. K takovým údajům mají přístup i externí analytici.  

Výpočet poměrového ukazatele je stanovení poměru (podílu)  jedné položky účetního výkazu 

k jiné, popř. ke skupině položek.  

  

 Schéma 2.5 Členění poměrových ukazatelů 

 

 

 

 Zdroj: [8] str. 47 

 

Ukazatele  struktury a majetku kapitálu jsou tvořeny  za použití údajů z  rozvahy. 

Posuzuje se vzájemný vztah  jednotlivých položek, které ukazují vázanost zdrojů financování 

v různých položkách majetku. Vztahují se zejména  k ukazatelům likvidity.         
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Ukazatele tvorby výsledku hospodaření čerpají údaje z výkazu zisků a ztrát.  

Zkoumá se struktura nákladů a výnosů, které mají vliv na účetní zisk a čím je tvořen výsledek 

hospodaření  podle určité oblasti.   

  

Ukazatele na bázi peněžních toků se zaměřují na pohyb finančních prostředků a  

slouží  jako podklad pro zpracování analýzy úvěrové  způsobilosti.  

 

 Schéma 2.6 Členění poměrových ukazatelů podle zaměření 

 

 
 

Zdroj:  [8]  str. 48 

 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

 

Pojem likvidita je ekonomický, či  spíše  finanční termín. Z pohledu finanční analýzy 

je to poměrový ukazatel, který udává  momentální schopnost hradit splatné závazky. Tj. jak je   

firma  schopná  získat finanční prostředky  tím,  že  přemění  některé  složky svého majetku 

na peněžní hotovost ještě před  splatností  svých závazků.  Tehdy  se hovoří o likviditě v 

širším slova smyslu. V užším slova smyslu se myslí tzv. absolutní likvidita, neboli likvidnost, 

je to vlastnost nejrůznějších aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peníze. Přeměna 

těchto prostředků musí sloužit  výhradně k zajištění solventnosti.  Můžeme ji označit jako  

krátkodobá  platební schopnost firmy. [22] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solventnost&action=edit&redlink=1
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Když je likvidita nedostatečná, firma není schopna využít příležitostí k vytváření 

zisku,  které se v podnikání nabízejí. Z toho pak vzejde platební neschopnost, což   může vést 

k bankrotu.  Při hodnocení  likvidity je třeba zohlednit  cílovou skupinu, pro kterou je finanční 

analýza určena.  Management zpravidla vidí ve snížené úrovni likvidity  nedostatečnou 

ziskovost, nevyužité příležitosti, slabou  kontrolu nad podnikem, možnou ztrátu kapitálových 

investic.  Pro vlastníky podniku je ovšem vyšší úroveň likvidity známkou neefektivní 

vázanosti finančních prostředků, které mohou vést ke snížení rentability vlastního kapitálu. 

Nedostatečná likvidita firmy pro věřitele,  dodavatele  a zákazníky  může znamenat zvýšení 

nedůvěry, tzn. zhoršení vztahů s podnikem.  Proto je důležité hledat určitou vyváženost.  

Poměrové ukazatele likvidity zpravidla  bývají součástí výročních zpráv akciových 

společností  a také  hospodářských analýz. Obecný tvar ukazatele likvidity je podíl toho čím 

je možno platit, k tomu co je potřeba platit. [8] 

 

Základní ukazatele:  

                       
                            

                            
    (2.1) 

   

              

                       
              -        

                
           (2.2) 

      

 

                    
             

                
     (2.3) 

 

 

Ad. 1) Okamžitá likvidita  „cash ratio“  je  likvidita 1. Stupně, v tom nejužším 

smyslu. Spadají do ní jen nejlikvidnější složky z rozvahy - suma peněz v pokladně, na 

běžných účtech  a ekvivalenty hotovosti,    což jsou volně obchodovatelné cenné papíry, šeky.  

Doporučovaná hodnota  pro okamžitou likviditu je  0,9 – 1,1. Tento interval je převzat 

z americké literatury.  V ČR některé prameny udávají dolní hranici až 0,6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu má ve své metodice hodnotu ještě nižší  0,2.  To již je hodnota kritická, 

ale u okamžité  likvidity nemusí platit, že nedodržení hodnot v daném intervalu  musí hned   
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znamenat finanční potíže firmy. Je to dáno využívaním kontokorentů, v případě nadnárodních 

firem se finanční nedostatek řeší prostřednictvím metody  „cash pooling“ .  [8]  

 „Cash Pooling je nástroj pro zhodnocování peněžních prostředků firmy s více 

běžnými účty, případně pro více firem spojených v ekonomicky spjaté skupině, konsorciu či 

sdružení. Na základě souhrnného zůstatku všech zapojených (polovaných) účtů jsou dílčí 

účty zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou.“  [14] 

 Ad. 2) Pohotová likvidita – „acid test“ je likvidita 2. stupně, pro niž platí,  že 

výsledek zlomku by měl být 1 : 1, nejvýše 1,5 : 1.  Při poměru 1 : 1  se podnik vyrovná se 

svými závazky  bez toho,  aby  byl nucen prodat zásoby.  Věřitel uvítá vyšší  hodnotu  

zlomku, ale pro vedení a akcionáře to znamená větší objem oběžných aktiv vázaných ve 

formě pohotových finančních prostředků, což nepřináší  skoro žádný úrok.    

   Ad.  3)  Běžná likvidita  - „current ratio“  je likvidita 3. stupně, ukazuje kolikrát 

pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky firmy. S rostoucí hodnotou  ukazatele, vzrůstá 

pravděpodobnost  udržení platební schopnosti podniku. Standartně je u běžné likvidity čitatel  

zlomku  k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5.  Ukazatel má však i omezení, jelikož  

nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv ani krátkodobých závazků.  

 S analýzou likvidity je spojen ukazatel zvaný „čistý pracovní kapitál“.  Dle metodiky 

je to ukazatel rozdílový, ale s likviditou má velmi úzký vztah. Vypočte se jako rozdíl mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, čímž se podobá běžné likviditě.  Je to část 

oběžných aktiv, která jsou financována z dlouhodobých zdrojů. Pokud by podnik musel splatit 

všechny krátkodobé závazky, zůstal by mu v případě nouze tzv. finanční polštář. [8] 

 

2.5.2 Ukazatele rentability   

 

Rentabilita,  nazývána také výnosnost vloženého kapitálu poměřuje schopnost podniku 

tvořit nové zdroje a prostřednictvím investovaného kapitálu dosahovat zisku. Ukazatele 

rentability hodnotí celkovou efektivnost určité činnosti, proto jsou významné zejména pro 

akcionáře či potencionální investory.  

 U poměrových ukazatelů se zpravidla vychází z rozvahy a výsledovky.  Větší důraz 

bude kladen na výkaz zisku a ztrát, jelikož rentabilita bývá často nahrazována termínem 

„ziskovost“. V čitateli ukazatele rentability bývá uváděna položka, která odpovídá výsledku 

hospodaření, což je toková veličina. Ve jmenovateli zlomku se uvádí částka zobrazující určitý 

druh kapitálu, tj. stavová veličina, ale taky tam může být uvedena tržba, což je toková 

veličina.  Pokud srovnáme ukazatele rentability v časové řadě, trend by měl být rostoucí. 



 19 

Nejčastěji bývá rentabilita vyjádřena jako poměr zisku ke vloženému kapitálu.  Výklad pojmů 

zisk a vložený kapitál může být napříč různými obory podnikání odlišný.   Z výkazu zisku a 

ztráty lze vyčíst tři základní kategorie zisku: 

 EBIT  „E      f                   x  “ – zisk před odečtením úroků a daní-  vyjadřuje 

provozní výsledek hospodaření, využívá se především při mezifiremním srovnání. Ačkoli 

firmy mají podobné daňové zatížení, věřitelé z hlediska bonity na ně mohou nahlížet 

odlišně. Pak je tvorba výsledku hospodaření firem z hlavní činnosti ovlivněna různou 

výši úroků, které platí podnik věřitelům. 

 EAT  - „E     f      x  “ -  zisk po zdanění, neboli čistý zisk (NP= net profit) – 

odpovídá hospodářskému výsledku za běžné období. Jedna část tohoto zisku jde na 

výplatu dividend kmenových a prioritních akcionářů, druhý díl zůstává k reprodukci 

v podniku jako zisk nerozdělený.  Čistý zisk se používá pro ukazatele hodnotící 

výkonnost firmy.  

 EBT  „E      f      x  “ – zisk před zdaněním – je provozní zisk, do kterého byl již 

zahrnut finanční a mimořádný výsledek hospodaření, ale ještě nedošlo k odečtení daní. 

Vhodný je zejména pro mezifiremní srovnání výkonnosti společností s odlišným 

daňovým zatížením.  

 

Ke zjišťování rentability se v praxi používají následující ukazatele: 

1) ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu,  

2) ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

3) rentabilita odbytu (tržeb), 

4) rentabilita nákladů. 

 

Ad 1)  ROA „Return of assets“ neboli  ROI  „Return of investments“ vyjadřuje 

celkovou efektivnost podniku, jeho produkční sílu.                  

     
E   

      
 (2.4)                                

E   

      
 (2.5)  

Je zde hodnocena celková výnosnost vloženého kapitálu, aniž by se detailněji zkoumaly 

zdroje použité na financování podnikatelské činnosti. Posuzuje se zejména minulá výkonnost 

managementu firmy, a také schopnost obnovy kapitálu.  Pokud do vzorce vstupuje  EBIT  

„zisk před úroky a zdaněním“, výsledek pak můžeme porovnat s odvětvovými standardy 

tohoto ukazatele, které jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva průmyslu a 
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obchodu.  Když do vzorce bude zahrnut EAT „čistý zisk“ ještě než byly vyplaceny dividendy, 

jde o klasické zobrazení rentability.  

 Další vzorec, který se odvodí z celkového vloženého kapitálu je ROCE „return on 

capital employed“ – rentabilita celkového investovaného kapitálu.   

   E 
    

                                 
  (2.6) 

Ve výpočtu se zohledňují dlouhodobé dluhy, jako emitované obligace, dlouhodobé bankovní 

úvěry a zároveň vlastní kapitál.  Tj. jsou to jak prostředky věřitelů tak akcionářů. Tímto 

ukazatelem se vyjadřuje celková efektivnost hospodaření  společnosti, tzn. jak komplexně 

jsou  zhodnocena  všechna  aktiva podniku.   

Ad.2)  ROE „return on equity“ – rentabilita vlastního kapitálu – pomocí tohoto 

ukazatele investoři kontrolují, dochází-li k reprodukci jejich vloženého kapitálu dostatečně 

intenzivně, vzhledem k riziku této investice.    

     E  
          

               
     (2.7) 

Zobrazuje se zde výnosnost kapitálu, který vložili akcionáři či vlastníci podniku.  V případě, 

že ukazatel roste, zlepšuje se buď hospodářský výsledek, nebo může klesat úročení cizího 

kapitálu. V neposlední řadě může rostoucí ukazatel zobrazovat snižující se podíl vlastního 

kapitálu ve společnosti. Aby investoři vkládali do podniku své prostředky, nesmí být hodnota 

ukazatele dlouhodobě nižší, než výnosnost cenných papírů, které garantuje stát. Obecně je 

doporučováno, aby ukazatel byl vyšší než je úroková míra bezrizikových cenných papírů, za 

čož se považují státní dluhopisy a dlouhodobé státní cenné papíry.  Rozdíl je pak nazýván 

rizikovou prémií.  

 Rentabilitu vlastního kapitálu můžeme porovnávat s náklady vlastního kapitálu (re) 

stanovené za jednotlivé podniky, nebo za určité odvětví dle  CZ-NACE
2
. Tato kvalifikace 

bere v úvahu technologický rozvoj a změny struktury hospodářství v posledních 15-ti letech. 

Nahradila původní klasifikaci OKEČ
3
. 

 Srovnání generuje čtyři druhy firem: 

 firmy vytvářející ekonomickou přidanou hodnotu           ROE > re 

 firmy u nichž není ROE vyšší než re, ale převyšuje  výnosnost bezrizikových aktiv 

 firmy jejichž ROE je sice kladné, ale nedosahuje výnosnosti bezrizikových aktiv 

 firmy se zápornou rentabilitou, tj.  záporným vlastním  kapitálem. 

                                                 
2
 Klasifikace ekonomických činností CZ – NACE dle Českého statistického úřadu. 

3
 OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností. Byla nahrazena od 1.1.2008 CZ-NACE. 
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Zařazení podniku do jedné z výše uvedených kategorií, odráží jeho úroveň hospodaření a  

může nám pomoci při externích analýzách rozhodnout o kvalitě společnosti. Náklady  

vlastního kapitálu jsou součástí ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA  „Economic 

Added Value“, a bohužel většinou bývají obtížně zjistitelnou položkou.  [7] 

 

EVA je velmi používané kritérium při měření výkonnosti a oceňování investic 

z hlediska finančního rozhodování.  Je měřen vliv stejných faktorů efektivnosti jako u 

rentability vlastního kapitálu, ale jiným způsobem. Vyjadřuje se v absolutní výši, což je pro 

management jistě srozumitelnější. Ekonomická přidaná hodnota určuje přínos, popř. ztrátu, 

při zohlednění celkového (vlastního i cizího) kapitálu.   

  WACCý kapitál investovan NOPAT - EVA     (2.8) 

   ný kapitál investovaCROIC - WAC EVA     (2.9) 

N     …                        ,     …                                   

W   …                c     ů          ů         . [3] 

 

 S rentabilitou vlastního kapitálu souvisí další termín tzv. pákový efekt „leverage – 

faktor“, který vyjadřuje, jak se změní rentabilita vlastního kapitálu, pokud dojde ke změně 

struktury kapitálových fondů směrem ke dluhovému financování. Vliv páky je zřetelný mezi 

rentabilitou vlastního a celkového kapitálu. V případě, že úroková míra cizího kapitálu 

nedosahuje rentability celkového kapitálu, pak při přílivu cizího kapitálu rentabilita vlastního 

kapitálu roste. Toto je pozitivní leverage efekt. Naopak při vyšší úrokové míře cizího kapitálu 

a zvyšujícím se zadlužení, klesá výnosnost vlastního kapitálu, což je označeno za negativní 

leverage efekt.    

Ad 3)  ROS „return on sales“ -   rentabilita tržeb.  Výsledek hospodaření  v čitateli  i 

tržby  ve jmenovateli mohou nabývat různých podob, dle účelu analýzy.  

                                              
     

                                      (2.10)       

V tržbách  se   zpravidla  zobrazuje  provozní výsledek  hospodaření,  popř.  čistý zisk. 

Ukazatel vypovídá jaká je schopnost firmy dosahovat zisku, při určité úrovni tržeb, v praxi 

bývá nazýván ziskové rozpětí, určuje výši ziskové marže. Pokud porovnáme marži 

s průměrem v oboru, měly by být hodnoty ukazatele vyšší, protože v opačném případě by 

náklady na výrobu převyšovaly ceny výrobků. 

 S rentabilitou tržeb souvisí další ukazatel, který udává obrátku celkových aktiv. Uvádí, 

jak je podnik schopen při určité výši tržeb zajistit úhrady potřebných investic.  Když 
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vynásobíme ukazatel rentability tržeb a obrátky aktiv dostaneme tzn. Du Pontovu rovnici, což 

je vlastně rozklad vzorce, kterým se počítá rentabilita celkového vloženého kapitálu.   Nelze 

jednoznačně doporučit, jaké hodnoty těchto ukazatelů mají podnikům vycházet, jelikož 

existují rozdíly v rámci různých odvětví.  Podniky zaměřené na poskytování služeb budou 

více dbát vyšší úroveň rentability tržeb, naproti tomu společnosti zaměřené na prodej zboží 

budou klást důraz na vyšší obrátku aktiv. Obecně by ale ukazatele měly mít rostoucí trend.  

 Ad 4)  ROC „return on costs“  - rentabilita nákladů  - jde o poměr zisku k celkovým 

nákladům. Tento ukazatel se považuje za doplňkový k rentabilitě tržeb.  

    
náklady

zisk
ROC                                                              (2.11) 

V případě, že provádíme provozní analýzu, dosazujeme do zlomku provozní zisk a provozní 

náklady. Trend ukazatele má být opět v čase rostoucí.  Pokud vzorec upravíme, dostaneme 

pojem nákladovost.  Nákladovost = 1 - rentabilita tržeb. Dobré výsledky hospodaření firma 

bude dosahovat, když se tento ukazatel bude snižovat, protože 1 Kč tržeb  bude dosahovat se 

stále mešími náklady.  

 V souvislosti s analýzou nákladů můžeme jako další použít ukazatel poměru 

pohledávek k tržbám, který vyjadřuje objem nerealizovaných tržeb. Výsledek by se měl 

pohybovat okolo 20%.  

Při hodnocení rentability konkrétní firmy musíme nalézt odpověď na tyto otázky: 

 jak efektivně firma využívá svá aktiva? -->> ROA musí mít rostoucí tendenci. 

 je marže, kterou firma dosahuje odpovídající?   ROS čím vyšší tím lépe pro firmu. 

 jaká je pro akcionáře návratnost?      ROE růst ukazatele -->>  větší efektivnost. 

 kontrola nákladů provozní činnost je dostačující?  Nákladovost -->růst znamená plýtvání. 

 daří se firmě realizace dividendové politiky?  Vhodné pokud roste ziskovost na 1 akcii. 

 

2.5.3 Ukazatele zadluženosti 

 

V případě, že podnik má k dispozici cizí zdroje k realizaci svých podnikových aktivit, 

hovoříme o pojmu zadluženosti.  V současné ekonomice podniky zpravidla používají 

kombinaci vlastních a cizích zdrojů pro své podnikatelské činnosti. Financování podnikání jen 

z vlastních zdrojů snižuje výnosnost vloženého kapitálu a naopak  hradit výdaje jen z cizích 

zdrojů také není možné, jelikož nebudeme mít donekonečna přístup k úvěrům  aniž bychom 

se prokázali určitým podílem vlastního kapitálu.  Z tohoto důvodu je potřeba zajistit nejen 

potřebnou výši ale i strukturu zdrojů, kterými budeme moci vlastní podnikatelskou činnost 
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financovat, a to ve správném poměru. Riziko z pohledu věřitele narůstá se zvyšujícím se 

podílem kapitálu cizího, protože by mohlo docházet k neplnění závazků. Pro akcionáře se při 

rostoucím zadlužení podniku stávají akcie více rizikové.  

Analýza zadluženosti využívá zejména položek z rozvahy, které vzájemně porovnává.  

Ukazatelem celkové zadluženosti je poměr sumy závazků k součtu všech  aktiv tzv. ukazatel 

věřitelského rizika „debt ratio“. 

               
            

              
                                              (2.12) 

Pokud tento ukazatel roste, zvyšuje se riziko věřitelů. Ovšem v situaci, kdy podnik stále 

vykazuje vyšší procento rentability oproti procentu odpovídajícímu  úrokům  placeným 

firmou za půjčení cizího kapitálu, nemusí být  vyšší   hodnota  věřitelského rizika  pro 

kmenové akcionáře na závadu.  Navíc u stabilního podniku z hlediska financí, může dočasně 

rostoucí zadluženost přispět ke zvýšení rentability vloženého kapitálu.  

 V současnosti firmy dávají zejména přednost krátkodobě vypůjčeným peněžním 

prostředkům, které jsou pro věřitele méně rizikové.  Ale pro dlouhodobou stabilitu finanční 

politiky podniku  není využívání krátkodobých cizích zdrojů zcela doporučováno. 

 

 Jako doplňkový ukazatel při měření zadluženosti firmy se k věřitelskému riziku  

využívá poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům  „Equity ratio“, neboli koeficient 

samofinancování.  Platí, že součet debt ratia a equity ratia by se měl rovnat přibližně 1.      

   E            
               
              

     (2.13)  

Tento ukazatel je jeden z nejdůležitějších při hodnocení zadluženosti podniku, vyjadřuje 

poměr, jak jsou aktiva firmy hrazena peněžními prostředky akcionářů. 

Poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu firmy představuje debt equity ratio. 

Využívanější je však obrácená hodnota ukazatele, který udává, jak je podnik  finančně 

samostatný.  Nesníme ale zapomenout připočíst k cizím zdrojům leasingové financování.  

 

Kritériem únosnosti dluhového zatížení pro firmu je ukazatel úrokového krytí, 

poměřující zisk s úroky.    

                           
E   

               
       (2.14)                                                                                                                   

Věřitele zajímá, jak velký je „bezpečnostní polštář“, tj. kolikrát převyšuje hodnota 

zisku částku úroků. Dle doporučení ze zahraničí by zisk měl převyšovat úroky alespoň 3x. 

Takový požadavek na výši ukazatele úrokového krytí je odpovídající, protože jen podniky 
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s vyšším růstem tržeb, mohou více využívat cizí kapitál tím, že jsou schopny platit fixní 

částku úroku. Signál blížícího se úpadku by zazněl v případě neschopnosti platit tyto úrokové 

platby ze zisku.  Abychom mohli posoudit výši možného, popř. dalšího zadlužení máme 

k dispozici ukazatel maximální úrokové míry.  

  x                    
f               

                                      c  
                    (2.15)                           

 

Jeho vypovídací schopnost vyplyne, pokud ho porovnáme s rentabilitou vyjádřenou 

poměrem  EBITu   k celkovým aktivům. Tím dostaneme ukazatel podmínek pro zadlužení. 

V případě že rentabilita převyšuje max. úrokovou míru  jsou v podniku zatím podmínky pro 

další zadlužování.  Naopak, když je maximální úroková míra vyšší, měli bychom být na 

pozoru, protože se zvyšuje riziko insolventnosti podniku.  

 Obecné pravidlo zadluženosti je, že při zvyšujícím se objemu závazků musí být firma 

obezřetnější při tvorbě prostředků na jejich splácení. Jednoznačně nelze určit optimální poměr 

vlastních a cizích zdrojů. Průmyslové podniky dbají na větší vyváženost mezi cizím a 

vlastním kapitálem popř. inklinují spíše k vlastním zdrojům. Naproti tomu firmy v oblasti 

stavebnictví a obchodu nekladou velký důraz na vyváženost a používají více cizí kapitál 

k financování svých aktivit. Stavební firmy pak preferují dlouhodobé zdroje financování a 

obchodní firmy zase dávají přednost finančním zdrojům s vyšší obrátkou.   

 V oblasti dluhového financování musí manažer hledat odpovědi na tyto otázky: 

 jaká je schopnost podniku hradit krátkodobé závazky, odpověď lze nalézt v likviditě, 

 má firma k dispozici dostatek kapitálu pro podnikání, důležitý je zejména pracovní 

kapitál, 

 existuje riziko, že podnik může mít problémy při splácení úroků, zdali je dostatečně velký 

finanční polštář,   

 čím je tvořena struktura finančních zdrojů podniku, odpovídá oboru podnikání. [7] 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity 

 

Udávají, jak je podnik schopen využít investované finanční prostředky a jak jsou 

vázány určité složky kapitálu v jednotlivých aktivech či pasivech. Je vyjádřeno množství 

obrátek nebo doba obratu složek zdrojů a aktiv.  Zkoumá se, jak firma hospodaří s aktivy a 

jaký to má vliv na výnosnost a likviditu. Patrná je návaznost ukazatelů na rentabilitu.  

Obratovost celkových aktiv odpovídá vázanosti celkového vloženého kapitálu. Ukazatel je 
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vyčíslen v počtu obrátek za účetní období, tj. jak rychle se mění majetek ve společnosti. Doba 

obratu je pak odvozená z obratovosti aktiv. 

                     
     
      

                                             (2.16) 

                       
   

                
                          (2.17) 

 Oba ukazatele udávají, ačkoli každý v jiných jednotkách s jakou intenzitou se 

zhodnocují aktiva prostřednictvím podnikání. Není zde důležitý původ kapitálových zdrojů. 

Hodnota ukazatele bude závislá zcela na oboru podnikání. Obratovost a doba obratu se měří 

zejména pro zásoby, pohledávky a závazky.  U zásob preferujeme vyšší rychlost obratovosti 

zásob, z toho pak vyplývá kratší doba obratu zásob. Tento ukazatel zobrazuje délku vázanosti 

aktiv v zásobách. Současná firemní politika v oblasti zásob se přiklání k systému „just-in-

time“, který je vhodný zejména pro zakázkovou výrobu, tudíž není nutné se významně 

předzásobovat. Poměr tržeb k pohledávkám udává jejich obratovost a doplňkový ukazatel 

doba obratu zobrazuje dobu vázanosti podnikového majetku ve formě pohledávek, tj. za jak 

dlouhou dobu jsou pohledávky splaceny.  Pokud obchodní partneři nedodržují obchodně 

úvěrovou politiku a pohledávky nedostane firma zaplaceny v době splatnosti, může být 

zejména u malých a středních firem ohrožena finanční stabilita podniku. Ukazatel obratovosti 

závazků a s ní související doba obratu závazků udává, jak firma splácí své závazky věřitelům.  

Pro podnik je nejvhodnější, aby doba obratu závazků převyšovala dobu obratu pohledávek, 

pak nebude ve firmě narušena finanční rovnováha.  Věřitelé mohou z tohoto údaje vyčíst jak 

je ve firmě dodržována obchodně úvěrová politika. [1] 

 Na základě ukazatelů aktivity, by měl manažer dostat odpovědi na tyto otázky: 

 jak dlouho jsou vázány firemní finance v zásobách? Nižší doba obratu ukazuje na 

efektivnější hospodaření v oblasti zásob. 

 jsou firmě včas hrazeny všechny pohledávky? Důležitý je vhodný souběh pohledávek a 

závazků, aniž dojde k narušení finanční stability podniku. 

 je efektivně využit firemní majetek při tvorbě tržeb? Vyšší hodnota doby obratu aktiv 

ukazuje na efektivnější používání zdrojů v aktivech. [7] 

  

2.5.5 Ukazatele s využitím cash flow 

 

Pokud potřebujem hlouběji analyzovat finanční situaci podniku, lze použít ukazatele 

peněžních toků, které udávají, jak podnik umí vytvářet z vlastní hospodářské činnosti dostatek 

financí, jež může pak použít na financování investic, závazků, popř. dividend.  Dalším 
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úkolem analýzy peněžních toků je podchytit jevy, jež mohou signalizovat platební potíže 

firmy. Ukazatele poměřujcí finanční toky z provozní činnosti s vymezenými položkami 

výkazu zisku a ztráty nebo rozvahy mají významnou vypovídací schopnost. Nezbytné je 

vyjádřit vztah ve formě vnitřního finančního potenciálu pro výpočet Cash flow: 

CF = zisk + odpisy+/-změna dlouhodobých rezerv.  

Finanční efektivitu podnikového hospodaření udává ukazatel obratové rentability 

podniku:  

                        
c    f                       

     
                      (2.18) 

Indikátor racionality finanční politiky podniku je ukazatel stupně oddlužení. Může být taky 

udáván jako obrácená hodnota doby návratnosti úvěru. Ukazatel by se měl pohybovat mezi 

20% -30%. Pokud klesá,  roste finanční napjatost v podniku.  

                    
c     f                        

c           
   (2.19) 

Jak může být pokryta investice z vlastních finančních zdrojů udává  stupeň samofinancování 

investic. Dobrý výsledek ukazatele je nad 100%, pak je možno využít volné finanční 

prostředky na různé alternativy. Při nižší hodnotě jsme nuceni investice financovat z externích 

zdrojů.   

         f    c             c  
c    f                       

       c 
  (2.20) 

Pro hodnocení vnitřního finančního potenciálu vlastního kapitálu, se používá ukazatel, který 

vyjadřuje poměr CF a vlastního kapitálu. Používá se při časovém a mezipodnikovém 

srovnávání jako doplňující ukazatel k rentabilitě vlastního kapitálu. 

                                                
c    f                       

               
  (2.21) 

Jaká je schopnost podniku reprodukovat finanční fond z vnitřních zdrojů udává poměr CF a 

finančního fondu, jenž je vlastně čistým pracovním kapitálem. Ten se může zvyšovat 

v konkrétním sledovaném období také v důsledku externích finančních toků.  

                                       f          f      
c    f                       

f        f   
    (2.22) 

Aby mohli akcionáři posoudit, jaká byla výnosnost investice do cenných papírů vydělí  

hodnotu  CF počtem emitovaných kmenových akcií.  Vypovídací schopnost ukazatele je 

zřejmá zejména v časové řadě a při mezifiremním srovnávání. 

       f         c    
c    f   

               c         c    c  
     (2.23) 
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Poslední ze základních ukazatelů cash flow vyjadřuje hodnotu uvěrové způsobilosti. Udává, 

kolikrát musí podnik vytvořit určitou částku finančních zdrojů, aby mohl sám pokrýt všechny 

závazky.  

            ů           c    f     
c          

c    f                       
        (2.24) 

Pokud je hodnota ukazatele vysoká, podnik musí na splátky úvěrů vydávat velké sumy financí 

a na rozvoj a investování mu mnoho vlastních finančních zdrojů už nezůstává. [8] 

   

2.5.6 Ukazatele tržní hodnoty 

 

„Market value ratios“, neboli ukazatele kapitálového trhu pracují zejména s tržními 

hodnotami, tj. firma je hodnocena na základě burzovních ukazatelů. Toto je zcela odlišný 

přístup oproti předchozím poměrovým ukazatelům. Ukazatele tržní hodnoty jsou 

nepostradatelné zejména pro investory, či potencionální investory,  hlavně co se týče 

návratnosti investice.  Jak byla firma v uplynulé době výkonná odráží  účetní hodnota akcie. 

Pokud tento ukazatel bude v čase růst, je to známka finančního zdraví firmy.  Vlastní kapitál 

se bude zvyšovat, pokud zisk bude vložen znovu do firmy na případné nové investice.  

                                                     c                   
               c    c  

             (2.25) 

O výši zisku na 1 kmenovou akcii informuje  ukazatel EPS „earning per share“. 

Jelikož výše zisku  bývá fyzicky rozdělená na část pro reinvestici do firmy  a část určenou pro 

výplatu dividend, může akcionář pak posoudit  jak intenzivně se pracuje s prostředky, které 

podniku svěřil. Jaká by mu mohla být  vyplacena dividenda může akcionář na základě tohoto 

ukazatele jen odhadnout, protože přesnou výši dividend  schvaluje až valná hromada. 

                   c    
          

               c         c    c  
 (2.26)  

Tento ukazatel bývá v literatuře také nazýván rentabilita na jednu akcii.  Trend budoucího 

vývoje se nedá odhadnout zcela přesně, je závislý na výnosech firmy a účetním zisku, který 

může management firmy významně ovlivnit svou účetní politikou.  

 Aby mohli investoři posoudit, jak byly zhodnoceny jimi vložené finanční prostředky 

do firmy, deklaruje hodnota dividendového výnosu.  Trend by měl být zcela jistě rostoucí, 

aby mohl sloužit pro další potencionální investory dostatečně motivačně. Ovšem záleží také 

na tržní ceně akcie, která je pohyblivá a může výši dividendového výnosu významně ovlivnit.  

Pokud management firmy zisk zadrží a dividendu nevyplácí, akcie budou pro investory méně 

atraktivní.   
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                         c  

      c      c  
       (2.27) 

Pro potenciální investory je důležitý ukazatel dividendového krytí, který popisuje 

tempo růstu podniku.  Udává, kolikrát je výše dividendy pokryta ziskem, který na ni připadá.   

                      
E  

               c  
    (2.28) 

P/E  „Price-earning ratio“ uvádí, jak velkou částku akcionáři dobrovolně zaplatí za 1 

korunu zisku na 1 akcii. Tento ukazatel je významný zejména pro akcionáře, kteří nenakupují 

akcie jen kvůli dividendám, ale očekávají primárně kapitálový výnos plynoucí z nárůstu tržní 

hodnoty akcií.  

              c      c  
                       c  

     (2.29) 

Akcie bude pro investora levnější, pokud ukazatel P/E v čase klesá, nebo je nižší při 

porovnání s ostatními akciemi. Jestliže má firma vysoký zisk, a přesto je hodnota ukazatele 

nízká, vypovídá to o faktu, že investoři neočekávají v budoucnu trend dalšího zvyšování zisku 

firmy.  

Ukazatel M/B „market to book ratio“ udává poměr tržní ceny akcie k její  účetní 

hodnotě. Tržní hodnota firmy bude převyšovat ocenění vlastního kapitálu v rozvaze v případě 

že,  vypočtená hodnota ukazatele bude vyšší než  1.   

              
      c      c  

                 c  
      (2.30) 

Pokud výsledný ukazatel nedosáhne hodnoty 1, možnost reprodukce firemních aktiv je 

hodnocena jako nedostatečná v souvislosti s objemem akciového kapitálu a výší potenciálního 

rizika. [8] [9]  

 

2.6 Souhrnné indexy hodnocení 
 

Cílem souhrnných indexů je deklarovat výkonnost podniku a celkovou-finančně 

ekonomickou situaci prostřednictvím jednoho čísla.  Bohužel, mají nižší vypovídací 

schopnost než jednotlivé poměrové ukazatele. Používají se zejména pro rychlé, komplexní 

porovnání řady podniků, nebo mohou být vhodným podkladem pro následné hodnocení firmy.  

Přestože velký počet ukazatelů slouží k podrobnějšímu popisu finanční situace firmy, může 

v mnoha případech zkomplikovat orientaci analytika a zkreslit jeho pohled na firmu.   

 Podstatou  při  konstrukci jednoduchého modelu soustavy poměrových ukazatelů, je 

zobrazení vzájemných vazeb mezi jednotlivými ukazateli, a ty následně sestupnou formou 

rozkládat na další dílčí ukazatele.  
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 Základní funkce modelu: 

 uvést míru vlivu při změně určitého ukazatele na celkové hospodaření firmy, 

 podat přehled a objasnit analýzu dosavadního vývoje společnosti, 

 dát k dispozici podklady pro správné rozhodnutí s ohledem na plnění interních či 

externích cílů podniku. 

 

Při vytváření soustav ukazatelů používáme 2 techniky: 

 

1) uspořádat ukazatele, mezi nimiž existuje matematický vztah hierarchicky, příkladem 

jsou pyramidové rozklady.  Na vrcholu pyramidy je určitý ukazatel, který rozkládáme 

na jiné dílčí ukazatele. Nejlepší je grafický nákres, na základě něhož můžeme 

odhadovat dynamiku změny s ním souvisejících ukazatelů uvedených v pyramidě nad 

ním.  Rozklad může být proveden aditivní metodou, zahrnující součet nebo rozdíl 

dvou nebo více ukazatelů. Druhý způsob je multiplikativní rozklad, který rozkládá 

původní ukazatel na součin, nebo podíl viz schéma 1.7. 

2) vybrat určitou skupinu ukazatelů, jež mohou kvalitně zobrazit finanční situaci ve firmě 

a prostřednictvím jednočíselné charakteristiky určit další vývoj podniku. Zástupcem 

této techniky jsou bankrotní a bonitní modely, jež budou rozebrány v dalším textu. [8] 

 

Schéma 2.7 Rozklad ukazatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8] str. 70 

 

 

 

    rozklad ukazatelů v soustavě 

              aditivní rozklad         multiplikativní rozklad 

    součet, či rozdíl ukazatelů  součin, či podíl ukazatelů 
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2.6.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 

Základním cílem rozkladů je podrobně popsat závislosti, které jsou mezi jednotlivými 

ukazateli a následně analýza složitých vazeb uvnitř pyramidy.  Jakákoli změna jediného 

ukazatele se pak projeví v celé vazbě pyramidy. Poprvé byl pyramidový rozklad použit ve 

společnosti „Du Pont de Nomeurs“ podnikající v oboru chemie, a stále je považován za jeden 

z nejtypičtějších.  Zabývá se rozkladem rentability vlastního kapitálu a popisem položek, 

které do tohoto rozkladu vstupují viz schéma 2.8. 

 

Schéma 2.8 Rozklad ukazatele Rentabilita vlastního kapitálu 

 

   

      

 

 

 

    

 

     

 

 

Zdroj: [8] str. 71 

 

Pravá strana rozkladu vyjadřuje leverage effect, což znamená, že firma může dle 

tohoto ukazatele dosahovat lepších hodnot rentability vlastního kapitálu v případě, že bude ve 

větší míře používat kapitál cizí, podmínkou je ovšem generování dostatečného zisku, který 

stačí pokrýt vyšší nákladové úroky. Členění vrcholového ukazatele nemusí být dle schématu 

konečné, jelikož čistý zisk jsme schopni dále dělit na rozdíl tržeb a celkových nákladů, aktiva 

můžeme rozložit na stálá, oběžná a ostatní. V praxi jsou možné i jiné rozklady vrcholového 

ukazatele. Ovšem pro firmy, jejichž stěžejní cíl je dosažení zisku, má nejlepší vypovídací 

schopnost právě pyramidový rozklad. [8] 

 

 

  rentabilita vlastního kapitálu 

  ROA       aktiva celkem  / vlastní 

   rentabilita tržeb   obrat celkových aktiv 

    EAT     tržby    tržby aktiva celkem 
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2.6.2 Bankrotní a bonitní modely  

 

Striktně vymezenou hranici mezi těmito dvěma modely nenalezneme. Oba posuzují 

finanční zdraví firmy pomocí jediné číselné charakteristiky.  Každý z nich byl ovšem 

vytvořen k odlišnému účelu.  

 

 Schéma 2.9   Přehled modelů 

 

 

        

 

 

 

 

              

       

     

 Zdroj: vlastní 

  

 Základní funkce bankrotních modelů spočívá v tom, že informují věřitele a vlastníky o 

možném hrozícím bankrotu jejich podniku. Symptomy signalizující budoucí problémy 

podniku jsou totiž zřejmé již nějaký čas před úpadkem. Typické je narušení běžné likvidity, 

nedostatek výše čistého kapitálu, či nedostatečná rentabilita vloženého kapitálu.   

 Bonitní neboli taky „ratingové modely“  se zaměřují na hodnocení finančního zdraví 

podniku, určují jestli zařadit firmu mezi dobré či hůře hodnocené firmy. Základem je 

porovnání firem podnikajících ve stejném či obdobném oboru.  

 Při práci s těmito modely musíme brát v úvahu skutečnost, že většina takto účelově 

vytvořených soustav ukazatelů zohledňuje ekonomické podmínky, které jsou nesrovnatelné 

s ekonomickým prostředím v České republice.  

 

 Altmanův model 

 

Je označován také jako index finančního zdraví podniku, je postaven na základech 

indexů celkového hodnocení a vzhledem k jednoduchosti výpočtu je oblíben i v České 

       Bankrotní modely         Bonitní modely 

      Altmanův model Bilanční analýzy podle 

Rudolfa Douchy 

      Tafflerův model 

Model IN – Index   

důvěryhodnosti   Kralickův Quicktest 

      Tamariho model 
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republice.  Je to součet pěti poměrových ukazatelů, kterým model přiřazuje určitou váhu.  

Rentabilita celkového kapitálu má váhu nejvyšší.  

Původní Altmanův model zkoumal možnosti odlišení podniků, kterým bankrot hrozí 

zcela jistě, od ostatních, u nichž je bankrot nepravděpodobný. K tomuto odlišení využil 

možnosti statistické diskriminační metody, zabývající se tříděním pozorovaných objektů do 

několika určených skupin, na základě zřejmých charakteristik. Jednotlivým poměrovým 

ukazatelům pak přiřadil určitou významnost. Jsou specifikovány 2 typy rovnic: 

1) pro podniky veřejně obchodovatelné na burze 

   ,      ,      ,      ,              (2.31) 

2) pro ostatní podniky 

         ,        ,        ,        ,       ,         (2.32) 

 

X1 ...         c                  c             ů ,  2 ...                 c        

X3 ...EBIT/aktiva celkem, X4 ...               J/ c               

     .    ů             c   /                   c   c       ů,  X5 ...        /        c      

 

 

Interpretace výsledné hodnoty Altmanova indexu   Ad. 1) 

 Index > 2,99...........uspokojivá finanční situace firmy 

 1,81 < Index < 2,98 ........ tzv. šedá zóna, v níž není možné přesně klasifikovat firmu   

                                                 jako  problémovou či úspěšnou 

 Index < 1,81 ............ značí již významné finanční problémy firmy směřující k bankrotu.  

 

 Klasifikace Altmanova indexu  firem neobchodovatelných na burze Ad. 2) 

 Index < 1,2 ............firma se pohybuje v pásmu bankrotu 

 1,2 < Index < 2,9 ......oblast šedé zóny 

 2,9 < Index ............. pozice v tomto rozmezí značí prosperitu firmy. 

 

Výpočet Altmanova indexu je řazen mezi jednodušší techniky finanční analýzy. 

V praxi je  přesto oblíbený, i když lze pochybovat o jeho vypovídací schopnosti při určování 

bankrotující firmy. I tak je tento model považován za vhodný a velmi efektivní nástroj, 

pomocí něhož je možné odhalit nepřiměřená úvěrová rizika.  Altmanův index je v České 

republice vhodný především pro hodnocení středně velkých podniků, protože u malých firem 

většinou nemáme k dispozici všechny potřebné vstupní údaje pro poměrovou analýzu a k 

bankrotu velkých podniků v tuzemsku dochází velmi málo.  
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Pro naše podmínky v tuzemsku je vhodnější použít další modifikaci výpočtu,  tzv.     

Z-skóre, který je určen pro rozvojové trhy. Neklade se v něm důraz na kapitálový trh, proto 

není třeba zjišťovat tržní hodnotu společnosti, která většinou  finanční  analýzu prodraží, což 

se nehodí  zejména malých firmám. Vychází se ze standartních účetních výkazů. 

    ,    NW  /       c        ,                  /       c        

  ,    E   /c                ,                     /                      ů             (2.33) 

  

Výsledná hodnota indexu Z-skóre je interpretována takto: 

 Z-skóre > 2,6 ...................značí uspokojivou finanční situaci firmy 

 1,1 < Z-skóre <2,6 .................. šedá zóna pro ne zcela jasné závěry  

 Z-skóre < 1,1 .................... finanční problémy už firmu výrazně ovlivňují. 

 

 

Model IN – index důvěryhodnosti  

 

Cílem tohoto modelu je hodnocení finanční situace zejména v prostředí České 

republiky. Jeho autory jsou manželé Ivan a Inka Neumaierovi. Zkratka IN vychází 

z počátečních písmen jejich jmen.  Údaje pro tvorbu modelu byly získány na základě analýzy 

24 různých významných matematicko – statistických modelů, sloužících k hodnocení 

podniků, které dále doplnili praktickými zkušenostmi získanými při analýzách více než tisíce 

tuzemských firem. 

V rovnici jsou opět zařazeny výsledné ukazatele poměrové analýzy, jimž je přiřazena 

váha zobrazující „vážený průměr“ hodnot každého konkrétního ukazatele v odvětví. 

Vypovídací schopnost modelu je lepší, právě proto, že bere ohled na specifika jednotlivých 

oborů podnikání. Je taky označován za model věřitelský, respektující požadavky věřitelů 

zejména na určitý stupeň likvidity.  

Rovnice věřitelského modelu: 

 N    
 

  
    

E   

 
    

E   

 
    

 

 
    

  

        
    

   

 
         (2.34) 

 

A ... aktiva,    ...              ,    ... c          ,    ...                   ,   ...                ,  

  ...      ,     ...                          ,     ...              ů              ,  Vn ...       hodnoty 

    ,                                   lů    ů      st 
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            Vyhodnocení  Indexu důvěryhodnosti 

 IN > 2 ..... odpovídá podniku finančně zdravému 

 1 < IN < 2 ..... výsledky nejsou zcela vyhraněné, ovšem hodnoty blížící se 1 mohou ukazovat 

na budoucí potencionální problémy s financováním 

 IN < 1 ..... ukazuje na skutečnost, že se firma v nejbližší době dostane do existenčních 

problémů. 

 

O několik let později vznikla modifikace modelu indexu důvěryhodnosti, odpovídající 

požadavkům investorů, které nezajímá obor podnikání firmy, ale důraz kladou na schopnosti 

managementu podniku odpovědně nakládat s finančními prostředky, vloženými investory do 

podnikání. Váhy jednotlivých ukazatelů jsou tedy pevně dané.  

 N      ,             c             ,     E   /         ,     

        /         ,       /                                         (2.35) 

 

 Vyhodnocení investorského typu modelu 

 IN ≥ 2,07 ...... zde se nacházejí podniky finančně zdravé 

 0,684 < IN < 2,07 ..... podnik  s možnými finančními problémy 

 IN ≤ 0,684 .....  firmy co se týče financí – nezdravé 

 

Abychom získali co   možná  nejspolehlivější informace o podniku, je vhodné oba indexy 

hodnotit společně. Kombinace výsledků je interpretována v tabulce 2.1.  

 

Tab. 2.1 Výsledky Indexů 

  IN věřitelský IN vlastnický 

1. dobrý dobrý 

2. dobrý špatný 

3. špatný dobrý 

4. špatný špatný 

  

 Zdroj: [8] 

 

První varianta je nejlepší, firma nakládá správně se svěřenými prostředky ku 

prospěchu věřitele, jemuž nepřináší zvýšené riziko, a také investorovi jemuž zhodnocuje 

vložené peníze. Naopak u čtvrté varianty je zřejmé, že management podniku neplní svoji 

funkci, a tím nemůže být ku prospěchu ani jedné cílové skupině.       
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  V roce 2002 specifikovali manželé Neumaierovi nový index spojující oba předchozí 

indexy v jeden  - IN01, který zároveň sleduje tvorbu ekonomické přidané hodnoty. 

Podkladem pro jeho sestavení bylo provedení analýz 1915 průmyslových podniků. 

Tvar rovnice pro průmysl: 

 N        
 

  
      

E   

 
      

E   

 
         

 
      

  

        
               (2.36) 

A ... aktiva/pasiva,    ...             , E    ...                          ,   N ...      ,    ... c          ,  

   ...                   ,   ...               ,     ...                                           c  

 

Interpretace možných výsledků: 

 IN 01 < 0,75 ..... hodnota indexu  značí,  že podnik na 86% směřuje k bankrotu 

 0,75 <IN 01 < 1,77 .....šedá zóna, ve které podniky negenerují ani významný zisk ani známky 

počínajícího bankrotu 

 IN 01 > 1,77 .....  67%  pravděpodobnost že firma generuje zisky 

 

V roce 2005 proběhla další modifikace na základě analýz podniků za předchozí 

kalendářní rok. Změnila se i hodnota ukazatele rentability na 3,97 a upraveno bylo i rozmezí 

hodnocení výsledků.  Hraniční hodnoty indexu byly změněny na 1,6  a  0,9.  [8]  

 

Tafflerův model  

 

Model, jehož první uveřejnění se datuje do roku 1977, využívá dvou typů rovnic. 

Každá pracuje se čtyřmi poměrovými ukazateli, zobrazujícími zásadní charakteristiky možné 

platební neschopnosti společnosti. Druhá rovnice se od základního tvaru liší jen v posledním 

ukazateli a použijeme ji v případě,že nemáme k dispozici detailní informace  o finančním 

majetku podniku.  

1) Základní tvar: 

       ,   
E  

  
  ,   

  

  
  ,   

  

  
  ,   

   -   

 N
  (2.37) 

2) Upravená verze: 

       ,   
E  

  
  ,   

  

  
  ,   

  

  
  ,   

 

  
                                (2.38) 

 

E   ...                  ,    ...                              n        f              c ),   ...      , 

   ...             ,    ... c          ,    ... c             ,    ... f               ,  N ...              ady 
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Interpretace výsledků Tafflerova modelu: 

Ad 1) ZT (z) <  0 ..... bankrot podniku je velmi pravděpodobný 

          ZT (z) >  0 .....  podniku bankrot nehrozí 

Ad 2) ZT (z) <  0,2 .... podnik je bankrotem velmi ohrožen 

          ZT (z) >  0,3 ....  pravděpodobnost bankrotu podniku v tomto případě je malá.  

 

 

Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

 

Soustava analýz je zástupcem bonitních modelů, které na základě bodového hodnocení 

určují rating různých firem. Velmi důležité je, jak kvalitně jsou zpracovány základní databáze 

poměrových ukazatelů u srovnávaných firem.  Kombinace konkrétních ukazatelů je sestavena 

pro použití ve všech možných podnicích, nehledě na jejich velikost. Model byl nastaven na 

podmínky České republiky, tudíž výsledky nebudou ovlivněny typem jiného ekonomického 

prostředí a můžeme je považovat za spolehlivé. Jedná se o 3 typy analýz, z nichž první dvě 

verze jsou jednodušší a vycházejí jen z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  Třetí analýza 

zahrnuje i údaje z cash flow.  

Bilanční analýza I – jež zahrnuje soustavu čtyř ukazatelů základních a jednoho 

ukazatele celkového poskytuje jen orientační náhled na podnik, tudíž není vhodná pro 

určování zásadních rozhodnutí.  

1) Ukazatel stability         
               
            

     (2.39) 

2) Ukazatel likvidity         
 f                           

 ,                    
  (2.40) 

3) Ukazatel aktivity          
      

         c      
                                            (2.41) 

4) Ukazatel rentability      
   E  

               
       (2.42) 

5) Celkový ukazatel         
                     

  
   (2.43) 

 

Je-li  C>1  je systém finančního řízení podniku považován za správný. Pokud se 

výsledek ukazatele C pohybuje v intervalu mezi 0,5 a 1, lze i tuto situaci považovat za 

přiměřenou. Bohužel hodnoty nižší než 0,5 jsou již alarmující, a finanční situace podniku 

bude ohrožena. 
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Bilanční analýza II – obsahuje soustavu 17-ti ukazatelů, čtyři dílčí ukazatele, a 

celkového ukazatele, který se shoduje se vzorcem v prvním typu analýzy.  Hodnocení 

podniku probíhá ve čtyřech základních směrech  - stabilita, likvidita, rentabilita, aktivita, jež 

jsou odvozeny na základě dalších dílčích ukazatelů. Jejich rostoucí hodnoty jsou pro podnik 

pozitivní.  Jednotlivé vzorce jsou uvedeny podrobněji v příloze 4.  

Bilanční analýza  III  - zahrnuje další rozšíření verze II, tzn. je velmi podrobná a 

přesná. Poskytuje zcela objektivní náhled na to, jak je firma finančně zdravá.  Při výpočtu 

dílčích ukazatelů jsou využity i položky z výkazu cash flow, tzn. lze prostřednictvím této 

verze sledovat, jaký je pohyb finančních prostředků ve firmě. 

Je doporučeno sledovat časový vývoj firmy, nejlépe ve čtvrtletních intervalech za 

období nejméně dvou let. [8] 

 

 Kralickův Quicktest 

 

Tento model vychází ze soustavy čtyřech rovnic, které nám dokumentují finanční 

situaci ve firmě. Ukazatelé R 1 a R 2 popisují finanční stabilitu firmy a výnosnost hodnotí 

ukazatel R 3 a R 4.    

                    
       c     

       (2.44)          = 
 c          -      -            

         c    f   
      (2.46) 

    
E   

       c     
            (2.45)                       

         c    f   
      

          (2.47) 

 

Výsledné ukazatele jsou pak obodovány dle zařazení do příslušného intervalu 

uvedeného v následující tabulce  2.2. 

 

Tab. 2.2 Bodové vyhodnocení Kralickova Quicktestu 

         ů/              

ukazatel 

 0 1 2 3 4 

R 1 < 0   0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3  > 0,3 

R 2 < 3 3 - 5   5 - 12  12 - 30  > 30 

R 3 < 0    0 - 0,08 0,08 - 0,12  0,12 - 0,15 > 0,15 

R 4 < 0   0 - 0,05 0,05 - 0,08  0,08 - 0,1 > 0,1 

 

Zdroj:  [8]  str. 81 
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 Firma je pak hodnocena postupně ve 3 krocích. Finanční stabilitu udává průměrná 

hodnota prvních dvou ukazatelů  R1   a R 2.  Dalším krokem zprůměrujeme součet zbylých 

dvou ukazatelů R 3 a R 4 hodnotících výnosovou stabilitu. Ve finále vypočteme průměrnou 

hodnotu obou výsledků.   

 Finanční stabilita (FS)  = (R1+R2) / 2     (2.48) 

 Výnosová situace (VS) = (R3+R4) / 2     (2.49) 

 Souhrné hodnocení (SH) =  (FS + VS) / 2     (2.50) 

 

Interpretace výsledků Kralickova Quicktestu: 

 SH > 3 .....  firma s tímto hodnocením je bonitní 

 1< SH < .....šedá zóna, nelze přesně určit,  zda je bonita firmy  dostačující 

 SH < 1 .....  tato situace ukazuje na potíže při hospodaření firmy ve finanční oblasti. [8] 

 

 

Tamariho model  

  

Je to model převzatý ze zahraničí, který hodnotí firmy na základě bankovní praxe. 

Pokud model aplikujeme na tuzemské firmy v České republice, nemůžeme jednoznačně 

ohodnotit finanční situaci firmy v celé její složitosti.  

Základem modelu je soustava šesti rovnic. Ukazatel T 1  ukazuje jak je firma  finančně 

samostatná. T 2 hodnotí vázanost vlastního kapitálu a hospodářského výsledku. T 3 zobrazuje 

běžnou likviditu. Zbylé ukazatele T 4- T 6 ukazují, jak je na tom podnik v provozní oblasti.  

                   
c           

                  (2.51)            
E  

c             
             (2.52) 

   
             

                
             (2.53)          

                
  ů                              (2.54) 

   
     

  ů                     
      (2.55)         

                

   c            
                      (2.56) 

 

 Jednotlivým výsledkům jsou přiřazeny body dle Tamariho bodové stupnice, která je 

zobrazena ve schématu 2.10.  Kvartily a mediány vycházejí z hodnot příslušných ukazatelů 

v konkrétním oboru.  
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Schéma 2. 10  Tamariho bodová stupnice 

 

Ukazatel Interval hodnot Body  Ukazatel Interval hodnot Body 

T 1  ,       c  25  T 2         c               25 

  0,41 - 0,5 20       š                    10 

  0,31 - 0,4 15       š             5 

  0,21 - 0,3 10    Jinak 0 

  0,11 - 0,2  5     

  Do -  0,10 0     

       

Ukazatel Interval hodnot Body  Ukazatel Interval hodnot Body 

T 3  ,       c  20  T 4 H                 c  10 

  1,51 - 2,0 15                            6 

  1,11 - 1,5 10                            3 

  0,51 - 1,1 5                         0 

  Do - 0,50 0     

       

Ukazatel Interval hodnot Body  Ukazatel Interval hodnot Body 

T 6 H                 c  10  T 5 H                 c  10 

                          6                            6 

                          3                            3 

                       0                         0 

 

 Zdroj: [8]  

  

Bonita podniku je pak hodnocena na základě součtu bodů, odpovídajícím jednotlivým 

ukazatelům T 1 až T 6. Nejvyšší hodnota je 100 bodů. V případě, že podniky dosáhnou 60-ti 

bodů a více, hrozba bankrotu je u nich v podstatě vyloučená.  Naopak dosáhne-li podnik méně 

než 30-ti bodů, bankrot mu hrozí zcela jistě. I když se jedná o model ze šedesátých let, jeho 

vypovídací schopnost zůstala stále zachována. Zejména proto, že hodnocení je založeno na 

faktickém rozložení hodnot ve skupině při použití statistických metod.  Může být použit jako 

nástroj hodnocení finanční rovnováhy pro široké spektrum podniků. [8] [2] 

  

 

2.7 Způsoby srovnání výsledků finančních analýz 
  

 Pokud posuzujeme konkrétní finančně ekonomickou situaci v dané firmě pomocí 

soustav poměrových ukazatelů, základem je srovnání, které může být posuzováno vůči určité 

normě, dále máme možnost srovnávat v prostoru či v čase.  
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 Základem srovnávání výsledných ukazatelů s konkrétní normou, je porovnat je 

s předem určenými, naplánovanými hodnotami požadovanými v určitém oboru. Hodnoty se 

vyjadřují v jejich maximální nebo minimální výši, mohou být také stanoveny jako průměr 

nejbližších hodnot, jako kvantily, mediány, či konkrétní intervaly.  Praxe nedoporučuje při 

samotném vyhodnocování používat jen hodnot, které doporučují různé odborné publikace. 

Každá firma je jiná, má svá specifika vyplývající z podnikání v odlišném prostředí, které je 

nutné taky zohlednit.  Srovnáváním v prostoru bývá označováno mezipodnikové srovnávání. 

Posuzují se konkrétní ukazatele určité firmy s ukazateli, které mají stejnou váhu a jsou 

poskytnuty z ostatních  firem, jež podnikají ve stejném nebo  podobném oboru v témže 

časovém období.  Nezbytné je splnit následující podmínky pro srovnání: 

 časová srovnatelnost - finanční ukazatele jednotlivých společností můžeme 

porovnávat jen tehdy, když vycházejí z podobného období co se typu i délky týče,  

 oborová srovnatelnost  -    je rozhodující, protože všechny finanční ukazatele, jsou 

závislé na technicko - ekonomickém zaměření podniku, 

 legislativní srovnatelnost  - hodnocení finančních ukazatelů bude dostatečně kvalitní 

pouze za podmínky, že firmy používají srovnatelné účetní metody a postupy.  Pokud 

se zákonné účetní normy v různých zemích liší, nemá mezinárodní srovnání finanční 

úrovně podniků odpovídající vypovídací schopnost. 

 

 Základem srovnávání v čase je posuzování časových řad - dílčích ukazatelů, tj. jak se 

konkrétní ukazatel dynamicky vyvíjí v několika po sobě jdoucích časových údobích. Nutné je 

zajistit srovnatelné údaje v účetních výkazech. Jsou to zejména postupy při oceňování 

majetku, účetní odpisy hmotného či nehmotného majetku, metodické postupy při prvotním 

zaúčtování. Nezbytné je striktní dodržování účetních a daňových předpisů. [2] 

 

  

  2.8 Slabé stránky finanční analýzy 
 

 Finanční analýza je analytická metoda, která má několik omezení. Mezi problematické 

okruhy řadíme vypovídací schopnost účetních výkazů, nebo rozdílné účetní praktiky firem. 

Na výsledky analýzy mají také vliv sezónní faktory či mimořádné události při hospodaření 

v průběhu účetního období.  Nezohledňuje se riziko, náklady obětované příležitosti, ani 

možné přínosy podnikání firmy v budoucnu.   
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 Jeden ze základních problémů je, že účetní výkazy nezobrazují vždy reálně 

ekonomické výsledky hospodaření firem. Další problém vyplývá z nejednotných požadavků 

na vykazování účetních dat v různých zemích. Právě proto je obtížné taková data srovnávat. 

Od 70-tých let minulého století probíhají snahy o celosvětovou  harmonizaci  účetnictví, 

zatím ovšem tyto normy nejsou platné a závazné pro všechny subjekty na trhu.  

Mezi nejstarší se řadí národní účetní standardy USA – US GAPP.  Je to 

nejpropracovanější systém, který koresponduje s náročnými požadavky světových burz, aby 

vlastníkům, managementu firem, ale také veřejnosti byly podávány co nejpřesnější informace 

o hospodaření jednotlivých subjektů. V Evropské unii musí podniky, které emitují cenné 

papíry registrované na regulovaném trhu v členských státech, používat pro sestavování účetní 

závěrky a účtování Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS). Současně v České republice 

musí tuzemské účetní jednotky dle národní legislativy vést účetnictví a sestavovat účetní 

závěrku dle Zákona o účetnictví. Primární účel vykazování dle Mezinárodních standardů je 

poskytnout informace o hospodaření účetních jednotek vlastníkům, managementu firem a 

veřejnosti.  Naopak tuzemské účetní předpisy jsou úzce navázány na požadavky vykazování 

směřující ke stanovení daňového základu.  

Problémem české účetní legislativy je oceňování v historických cenách, které nebere 

v úvahu změny tržních cen majetku, nereflektuje na změnu kupní síly podniku, není 

zohledněn vliv změn v úrovních různých technologií. Výsledek hospodaření může být 

ovlivněn také odpisovou politikou firmy, kdy účetní odpisy stanoví účetní jednotka nižší, než 

je opotřebení majetku.  Rozdílné od tuzemských předpisů je také vymezení a struktura 

majetku a kapitálu vykazovaného dle IAS/IFRS. Pozemky, budovy a zařízení se vykazují 

vždy na straně aktiv, je-li pořizovací cena aktiva měřitelná a je počítáno s tím, že budoucí 

ekonomický prospěch z  aktiva půjde do podniku.  Dle českých účetních předpisů se například 

v aktivech nevykazuje žádný majetek pořízený formou leasingu, protože ekonomické užitky 

nejsou dostatečným kritériem pro uznání majetku. Zároveň v cizích zdrojích nejsou vykázány 

závazky z leasingu, proto se v provedené finanční analýze mohou lišit ukazatele obratu a 

rentability aktiv od skutečnosti, odlišná může být i zadluženost a likvidita podniku.  

Abychom mohli výsledky finanční analýzy reálně vyhodnotit, potřebujeme je srovnat 

s podobnými subjekty podnikajícími na trhu.  Možné je použití metody benchmarkingu, ale i 

tady je několik problémů.  Není možné vždy najít v oboru zcela identické subjekty. Podniky, i 

když konkurenční co se týče předmětu podnikání, mají zpravidla odlišnou kapitálovou 

strukturu, kvůli rozdílnému zadlužení nesou jiné riziko, také mohou mít přístup k dotacím, či 

jiným investičním pobídkám.  Získat údaje pro srovnání nebývá také jednoduché, jelikož data 
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jsou buď zcela nedostupná, popř. jen ve velmi malém rozsahu. Toto je problém zejména u 

středních a malých podniků.  

Ukazatele rentability nejsou meřítkem úspěšnosti podniku samy o sobě. Neodráží se v 

nich ani riziko podnikání, ani riziko při používání cizího kapitálu, se kterým úzce souvisí 

likvidita podniku a možná ztráta platební schopnosti. Toto si na vlastní kůži vyzkoušela 

americká firma Enron, jejímž cílem byla maximalizace ukazatele EPS. Aby se tento ukazatel 

zvyšoval, bylo nutné zvyšovat podíl cizího kapitálu, čímž došlo k předlužení podniku a 

neúměrného zvýšení rizika, které management podniku bohužel podcenil. Enormní dluhy 

muselo vedení podniku pak různě maskovat pomocí mnoha účetních podvodů. Jejich 

účetnictví bylo tím pádem velmi „kreativní“ a dovedlo společnost k bankrotu, který byl pro 

akcionáře a veřejnost zcela neočekávaný.   

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) případné riziko do výpočtu zahrnuje. 

Bere totiž v úvahu hodnotu ekonomického zisku, nejen účetního.   

Pokud má být finanční analýza funkčním nástrojem pro řízení firmy, měla by 

zhodnotit, jak současná situace společnosti může ovlivnit vývoj podniku v budoucnosti, a 

poskytnout návod jak zlepšit finanční situaci firmy. Nestačí jen jednotlivé ukazatele srovnávat 

s konkurencí.  Vhodné je zahrnout finanční analýzu do komplexního firemního systému řízení 

a hodnocení prosperity podniku. [5] 
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3  Charakteristika společnosti PST CLC, a.s. 
 

3.1 O společnosti  
 

Společnost PST CLC  jako poskytovatel spedičních, skladovacích a celních služeb 

působí již přes 20 let na tuzemském i evropském trhu. Krédem společnosti je spolehlivé 

poskytování služeb nejvyšší kvality. Posledních pár let se společnost úspěšně prosazuje při 

tvorbě a provozování progresivních a inovativních postupů v interní logistice.  Služby 

poskytované zákazníkům vycházejí z komplexního a provázaného řetězce, počínajícího 

proclením zboží pomocí sítě veřejných i neveřejných pracovišť celních služeb, na které 

navazuje rychlá přeprava k zákazníkovi, nebo dle požadavků klientů je možné zboží  

uskladnit v logistických centrech, jež jsou umístěny strategicky na celém území České 

republiky.  [20] 

 

3.2 Historie a vývoj společnosti 
 

Vznik společnosti se datuje do roku 1991, kdy firma pod původním názvem PST 

Ostrava začala podnikat jako společnost s ručením omezeným.  Dle požadavků trhu byla 

firma průběžně nucena zvyšovat základní kapitál, aby se stala pro banky, jež poskytovaly 

bankovní záruky využívané firmou při ručení celních dluhů klientům, plnohodnotným 

partnerem. Z tohoto důvodu došlo po 7 letech fungování firmy k transformaci na akciovou 

společnost se základním kapitálem 80 mil. Kč.  V prvních letech fungování společnosti bylo 

podnikání zaměřeno převážně na poskytování celních služeb souvisejících s dovozem nebo 

vývozem zboží v rámci Evropy. Se zvyšující se konkurencí, a také v návaznosti na nové 

požadavky klientů, měl management firmy zájem na rozšíření portfolia nabídky zákazníkům o 

služby spediční a skladovací. Se vstupem do nového tisíciletí vedení společnosti  investovalo 

své zdroje do výstavby vlastního  moderního logistického centra ve Zdibech u Prahy, které 

bylo uvedeno do provozu přesně po  10 letech od založení firmy.   

Významně do fungování společnosti zasáhl v roce 2004 vstup České republiky a 

okolních států do Evropské unie. Jelikož byly, co se týče volného pohybu zboží v podstatě 

zrušeny „státní hranice“ uvnitř Evropy, pracoviště celních služeb umístěné na jednotlivých 

hraničních přechodech do tuzemska se staly nadbytečnými. V této souvislosti bohužel muselo 

firmu opustit mnoho dlouholetých a odborně vzdělaných zaměstnanců, protože poptávka po 
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celních službách klesla téměř na 1/3. Management firmy se s tímto faktem musel vyrovnat a 

v dalších letech orientoval směr podnikání spíše k rozšiřování spedičních a logistických 

služeb. Následující roky vznikaly průběžně další logistické areály, či outsourcingová 

pracoviště.   

 

Klíčové letopočty ve vývoji  společnosti: 

 1991  Založení firmy s názvem PST Ostrava původním majitelem 

 1992  Vstup firmy na trh poskytování celních služeb 

 1998  Přeměna původní společnosti s ručením omezením na akciovou společnost 

 2000  Získání certifikátu ISO 9002 : 2001  

 2001  Zahájení činností v oblasti logistiky – výstavba a otevření Celně-logistického  

          centra ve Zdibech u Prahy.  

 2002  Rozšíření skladovacích kapacit v zakoupeném logistickém areálu v Mělníku 

 2003  Uvedení do provozu Logistického centra v Brně – Modřicích 

 2007  Zahájení outsourcingu interní logistiky pro firmu Philip Morris ČR v Kutné             

          Hoře, zprovoznění logistického centra v Jihlavě 

 2008  Získání certifikátu „AEO“ nejvyššího stupně F mezi prvními společnostmi v ČR 

 2009  Další rozvoj logistických služeb v okolí Prahy – otevření Logistického centra   

           v Úžicích 

 2010  Otevření nového logistického centra v Kutné Hoře pro firmu Philip Moris ČR 

               Získání certifikátu ISO 14001:2004 

          „Rebranding“  z  PST Ostrava, a.s.  na  PST CLC, a.s. 

 

 2011  Zahájení provozu logistických center v Pohořelicích a Strančicích pro ukladatele  

          Barum Continental, Oslavy 20-ti let fungování společnosti 

 2012  Fúze s významným zahraničním partnerem  MITSUI-SOKO  [20] 

 

 

Po celou dobu fungování společnosti vlastnil firmu jediný akcionář, její původní 

zakladatel. Firma se svými hospodářskými výsledky byla po mnoho let zcela soběstačná a 

nebylo nutné shánět nové kapitálové zdroje zejména ze zahraničí, jak jsme to mohli pozorovat 

u konkurenčních „velkých hráčů“ na trhu.  Samozřejmě hospodářská krize, která zasáhla 

v roce 2008 USA a následně celou Evropu narušila kontinuitu kladných hospodářských 

výsledků společnosti PST CLC, naštěstí tento jev byl v roce 2008 ojedinělý a následující 

kalendářní rok se firmě zase dostala do černých čísel.  Podrobně bude rozebráno v samostatné 
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kapitole č. 4.  Postupným tlakem konkurence a také v souvislosti s  globalizací  

mezinárodního trhu v logistice,  narůstal zájem managementu spojit  kapitál  nynější firmy  se 

zahraničním partnerem, jehož jméno je zvučné  nejen v Evropě, ale i daleko za jejími  

hranicemi. Tímto partnerem se stala po dlouhých vyjednáváních podmínek fúze během roku 

2012 nadnárodní korporace  MITSUI – SOKO CO. LTD., jejíž složka zaregistrovaná v České 

republice jako právnická osoba se stala novým vlastníkem a jediným akcionářem společnosti 

PST CLC, a.s. Ku prospěchu všech zaměstnanců i klientů nový akcionář projevil zájem na 

dalším rozvoji naší společnosti a tato fúze přinesla významné rozšíření portfolia služeb. Do 

současnosti zůstaly v platnosti všechny identifikační znaky společnosti.  Došlo pouze ke 

změnám ve statutárních orgánech, kde struktura stávajícího představenstva a dozorčí rady 

byly doplněna o zástupce z  firmy nového akcionáře.  Zaměření  i rozsah poskytovaných 

služeb zůstal zachován, popř. dostál změn zejména co se týče  interních metod a postupů, při 

maximální snaze nynějšího vedení firmy využít  jak finančního tak lidského kapitálu, který 

má společnost v současné době k dispozici.  

 

3.3 Hlavní oblasti poskytovaných služeb 
 

 Spedice / Forwarding - spediční služby jsou poskytovány všem zákazníkům 

neprodleně dle jejich požadavků, díky flexibilního přístupu dispečinku a rozsáhlé sítě 

smluvních dopravců. Jsou nabízena spolehlivá řešení pro kterýkoli druh přepravy v rámci 

České republiky a  Evropy dle výkladu všech evropských přepravních podmínek. Společnost 

působí jako renomovaný partner v oblasti přepravního poradenství, mezi hlavní výhody patří 

20 let zkušeností při podnikání v oboru, a zejména individuální přístup ke všem možným 

specifickým požadavkům klientů. Hlavní specializace spedičních služeb spočívá v kamionové 

a námořní přepravě, ale není problém zajistit pro klienty leteckou nebo železniční přepravu. 

Samozřejmostí je efektivní vytěžování volných přepravních kapacit. S každou jednotlivou 

zásilkou pak souvisí možnost proclení či skladování v síti veřejných celních pracovišť a 

logistických center.  

 Skladování / Warehousing  - služby v oblasti skladování jsou svými možnostmi 

velmi variabilní a přesné díky funkčního řízení skladovacích i kontrolních procesů online. 

K dispozici je 7 moderních logistických center strategicky rozmístěných po celé České 

republice s více než 70 000 m2 prostor pro skladování. Celní a daňové sklady jsou vybaveny 

WMS systémem napojeným na transportní modul. K dispozici jsou všechny možné postupy 
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vyskladnění (FIFO, FEFO, dle šarže,..). Nezbytností je online přístup k SW informacím 

ohledně zpracovávání objednávek, řízení a správě paletového hospodářství. Samozřejmostí je 

kontrola kvality, diagnostika a kontrola vráceného zboží. Skladovací služby mají svou 

přidanou hodnotu jako je etiketování, kolkování, balení, přebalování, sdružování a 

rozdružování zásilek. Možné je také zpracování speciálních příbalů a multipacků, či vkládání 

reklamních předmětů. Na konci procesu skladování je distribuce zboží ke konečnému 

zákazníkovi.  

 Celní služby / Customs services - poskytování celních služeb je  na nejvyšší úrovni 

co se týče odborného a efektivního řešení konkrétních obchodních případů. Společnost je pro 

svou kvalitu a úroveň nabízených služeb v oblasti exportu a importu zboží řazena mezi špičku 

v oboru, působí jako vyhledávaný expert v oblasti celního poradenství.  Vlastnictví certifikátu 

„AEOF“ zajišťuje nadstandartní výhody v procesu celního řízení. 

 Vybrané typy nabízených celních služeb:  

 vyhotovení a podání elektronických celních prohlášení pro všechny režimy, 

 možnost podání tranzitního prohlášení elektronickou formou k CÚ Hamburg v Německu 

a s tím související zajištění celního dluhu, 

 přímé nebo nepřímé zastupování při celním řízení, 

 možnost propuštění zboží do celních režimů aniž by muselo být předloženo celním 

orgánům, 

 využití výhod při centralizovaném celním řízení, což znamená fyzické předložení zboží 

odlišnému celnímu úřadu, než u kterého se elektronicky předkládá celní prohlášení, 

 zpracování a podání hlášení Intrastat v ČR a na Slovensku, což je vedení statistické 

evidence o výměně zboží mezi státy v rámci Evropské unie,  

 vybavení ostatních tranzitních dokladů např. Karnet TIR, Karnet ATA, 

 možnost uskladnění zboží v celním skladu a vedení nezbytné skladové evidence, 

 nabídka rozsáhlého poradenství v celní problematice a ostatních předpisech souvisejících 

s mezinárodním obchodem v ČR a EU, 

 spolupráce při vyřizování dovozních či vývozních povolení a licencí, možnost 

deponování certifikátů 

 podpora při zajištění registrace DIČ v ČR, což umožní vstup na trh v Evropské unii 

subjektům ze třetích zemí 
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Interní logistika / Internal logistics - proces interní logistiky má vždy inovativní 

návrh řešení a je prováděn s patřičnou progresivitou.  Při outsourcingu je pravidelně prováděn 

audit, klade se důraz na efektivní optimalizaci nákladů v průběhu komplexního logistického 

řetězce, který zahrnuje nákupní, výrobní, přepravní a prodejní logistiku. Tok materiálu a 

distribuce hotových výrobků u zákazníka plně respektuje specifika a zákonitosti provozně-

výrobního procesu. K dispozici je spolehlivý systém řešení online skladů za přítomnosti 

moderních informačních technologií, s dostatečně zabezpečenými datovými přenosy. 

Přínosná je ISO certifikace a jiná osvědčení požadované úrovně. Samozřejmostí je zajištění 

přepravy, proclení zboží a jeho možného zpracování v logistických centrech. [20]  

 

3.4 Jakost a odbornost  
 

 Společnost PST CLC  vytvořila a nadále rozvíjí „Integrovaný systém řízení kvality“ 

související s poskytovanými službami ve všech oblastech firemní politiky v návaznosti na 

ochranu životního prostředí. Tento systém řízení prostupuje a je základem ve všech 

činnostech společnosti. Proces zdokonalování systému probíhá od roku 2000, kdy společnost 

obdržela certifikát „Lloyd´s register Quality Assurance Ltd. týkající se poskytování celních a 

zasílatelských služeb. K rozšíření certifikace došlo v roce 2002 o logistické služby. V roce 

2008 společnost získala jako první mezi konkurečními subjekty v oboru osvědčení pro 

schválený hospodářský subjekt „AEO“  Authorised Economic Operator. Certifikace byla 

udělena v nejvyšším stupni jako „AEOF“.  Do systému řízení kvality byl v roce 2009 

zapracován systém řízení enviromentu. Společnost tímto přijala za své zásady podnikání 

neohrožující životní prostředí, a možnou podporu projektů na jeho ochranu. Certifikace 

proběhla v  roce 2010 dle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. Neméně 

významný byl listopad roku 2011, kdy firma obdržela certifikát TOP CZECH QUALITY 1. 

stupně, a dále v rámci procesu TCQ certifikace byla společnost oceněna jako „Nejlepší firma 

ČR v oboru“.  O tom, že společnost dbá neustále na zvyšování své prestiže, svědčí také 

členství v mnoha významných tuzemských i zahraničních organizacích jako například: 

 Svazu spedice a logistiky České republiky, 

 Hospodářské komoře České republiky, 

 Svazu průmyslu a dopravy České republiky, 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 

 Americké obchodní komoře v České republice. 
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 3.5 Činnost v oblasti lidských zdrojů  
 

 Základní prioritou logistické firmy PST CLC   společnosti je orientace na posilování 

vztahů se stávajícími zákazníky. Také je kladen velký důraz na zlepšování kvality 

poskytovaných služeb. Neustále se pracuje na zdokonalování nastavených interních 

pracovních postupů a metod, které prostupují všemi činnostmi společnosti. Samozřejmostí je 

průběžné rozšiřování portfolia nabízených služeb dle stále rostoucích požadavků zákazníků. 

 Toto vše je možné zejména díky týmové práce kvalifikovaných a loajálních 

zaměstnanců. Rok 2011 byl významný také co se týče nárůstu počtu zaměstnanců, který úzce 

souvisel s novým projektem Continental, od něhož se očekávalo výrazné navýšení dosud 

prováděných  činností. Ke konci roku 2011 společnost evidovala 233 zaměstnanců a 

průměrná mzda vyplacena těmto zaměstnancům se blížila k částce 25 tisíc korun, což je jistě 

významné při srovnání s  celorepublikovým průměrem.  

 Jako nezbytný nástroj pro udržení a rozvoj kompetencí co se týče všech oborů 

podnikatelské činnosti firmy, je chápáno vzdělávání a průběžné zvyšování odbornosti a 

kvalifikace zaměstnanců, jež patří mezi základní priority společnosti.  

 V průběhu roku 2011 se společnost účastnila projektu „Obecná školení v logistické 

firmě“, financovaného z Evropského státního fondu a státního rozpočtu ČR, jež byl součástí 

Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.  Prostřednictvím tohoto projektu se 

podařilo proškolit většinu zaměstnanců, což významně přispělo k rozšíření jejich lidského 

kapitálu, který budou pak firmě vracet zpět v podobě lepších pracovních výkonů.  Součástí 

tohoto projektu byly vzdělávací kurzy zaměřené na vyšší odbornost při práci s PC, 

zdokonalování manažerských dovedností, logistických procesů, základní orientaci v právní 

problematice, zvyšování jazykových znalostí, či proškolení v různých metodách použitelných 

při obchodním jednání.  Následující rok 2012 se společnost PST CLC  účastnila projektu 

„Zvyšování konkurenceschopnosti spedičních a logistických firem“, jež byl zaměřen také na 

vzdělávání, které bylo financováno formou dotace od Svazu spedice a logistiky  ČR. [21] 
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 4  Finanční analýza ve společnosti PST CLC, a.s. 

 
 

 V rámci komplexní finanční analýzy společnosti bude provedena horizontální a  

vertikální analýza účetních výkazů PST CLC, a.s., které máme k dispozici, tj. analýza 

absolutních dat uvedených v  rozvaze a výkazu zisku a ztráty za roky 2008-2011. Následovat 

bude analýza poměrovými ukazateli a v neposlední řadě bude vypracována analýza 

souhrnnými indexy hodnocení. Interpretace konkrétních ukazatelů finanční analýzy záleží 

především na cílové skupině, pro kterou jsou výsledky analýzy důležitým prvkem 

v rozhodovacím procesu. Dílčí závěry finanční analýzy budou převedeny také do grafické 

podoby, která je snadno pochopitelná i zapamatovatelná zejména pro management 

společnosti, který takto získá přehled o skutečné finanční situaci firmy. 

 Rozvaha v plném rozsahu a výkaz zisku a ztráty jsou součástí přílohy 1 – Interní 

údaje, hodnoty aktiv byly brány ze sloupce netto, hodnoty pasiv a údaje z výkazu zisku a 

ztráty jsou vykázány za období běžné.   

  

4.1 Analýza absolutních dat  
 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor umožňuje vyjádřit jednotlivé položky 

z účetních výkazů jako procentní podíl k jedné zvolené základně tvořící celek tj. 100%.  Při 

rozboru rozvahy, se jako základna používá celková výše aktiv a pasiv. U výkazu zisku a ztráty 

se jako základna bere celková výše výnosů a nákladů.  

Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek z účetních výkazů 

v jejich časové posloupnosti. Počítá se jednak absolutní změna určité položky oproti 

minulému období, a dále její relativní změna, což je procentní vyjádření položky k výchozímu 

roku. [5] 

                            –         -     (4.1) 

                                                   -    (4.2) 

                  ,  -                 
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 4.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

 

 V rozvaze je shromážděno velké množství informací, na základě nichž získáme věrný 

obraz o majetkové situaci podniku a zdrojích jeho financování. Finanční situaci podniku 

zpravidla vyhodnotíme ze vztahu krátkodobého finančního majetku na straně aktiv a výsledku 

hospodaření na straně pasiv.  Pro finanční analýzu společnosti PST CLC, a.s. byla zpracována 

vertikální analýza rozvahy, jejíž plné znění je uvedeno v příloze 2 - Analýza absolutních dat. 

 

 Vertikální analýza aktiv 

 

Prostřednictvím této analýzy sledujeme složení dlouhodobého a krátkodobého majetku 

firmy, neboli majetkovou strukturu, která je zpravidla závislá na oboru podnikání. Obchodní 

firmy mívají majetek uložen zejména v oběžných aktivech. U výrobních podniků převládají 

stálá aktiva což je  dlouhodobý majetek  zejména v podobě výrobních zařízení, dále jsou 

významnou položkou  majetku také  zásoby materiálu a výrobků. Energetické firmy či firmy 

poskytující převážně služby jako je společnost PST CLC, mají minimální objem zásob. Jejich 

aktiva jsou tvořena z části dlouhodobým majetkem, a zpravidla významnou položku 

krátkodobého majetku tvoří pohledávky. 

 

Tab.  4.1 Podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech 

 

 
Vertikální analýza aktiv v % 

Aktiva 2008 2009 2010 2011 

Stálá 27,13 13,35 17,19 19,86 

Oběžná 71,53 85,51 74,89 73,29 

Ostatní 1,34 1,14 7,92 6,85 

 

Zdroj: vlastní 
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        Obr.  4.1  Vertikální analýza aktiv graficky 

 

 

Oběžná aktiva jsou vysoce likvidní  položkou majetku, která se může  rychle proměnit  

na pohotové finanční prostředky, jež lze kdykoli využít k placení závazků společnosti. 

Typické zásoby jako materiál či zboží firma nemá, jelikož není výrobním podnikem. Nepatrné 

procento zásob je tvořeno zejména paletami. Krátkodobé pohledávky tvořily nejvyšší 

procento vůči celkovým aktivům v prvním sledovaném  roce 2008, což korespondovalo s  

výší dosažených tržeb za tento rok. Významnou položkou  oběžných  aktiv je  také  

krátkodobý finanční majetek, jenž zaznamenal skok vzhůru zejména v roce 2009. 

Management společnosti považoval v období ekonomické krize za vhodné držet určitou výši 

pohotových  finančních prostředků, aby byla společnost  alespoň částečně chráněna  proti 

případným  výkyvům poptávky po jejích službách a tím možnému snížení očekávaných tržeb.   

Snižující se objem pohledávek v  letech 2009-2011 odpovídal nižšímu objemu poskytovaných 

služeb.  
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Tab.  4.2 Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech 

  

 

Vertikální analýza aktiv v (%) 

Dílčí oběžná aktiva 2008 2009 2010 2011 

Zásoby             0,35                 0,28                 0,25                 0,15     

Krátkodobé pohledávky            52,61               38,48               37,34               30,12     

Krátkodobý finanční majetek            18,57               46,75               37,29               43,02     

 

 Zdroj: vlastní 

 

      

 

  Obr. 4.2 Grafické znázornění procentního podílu oběžných aktiv 

  

 

 Vertikální analýza pasiv 

 

Finanční struktura podniku popisuje z jakých zdrojů je majetek pořízen. Celková 

velikost zdrojů závisí na velikosti firmy. Čím větší společnost, tím vyšší má požadavky na 

finance, ale zároveň může mít k dispozici širší portfolio různých způsobů financování. 

Obecně je výhodnější využívání krátkodobých cizích zdrojů, neboť dlouhodobé jsou dražší, 

ale zase méně rizikové. Je tedy nutné vyvážit poměr zdrojů vzhledem k oboru podnikání. 

Optimální nastavení kapitálové struktury koresponduje s růstem ukazatelů rentability.  
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  Tab.  4.3 Vertikální analýza pasiv PST CLC, a.s. 

 

 

Vertikální analýza pasiv v (%) 

  2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál               64,10                   65,13                   67,96                   70,00     

Cizí zdroje               35,28                   34,31                   30,39                   26,91     

Ostatní                 0,62                     0,56                     1,65                     3,09     

 

 Zdroj: vlastní  

 

 

 
 

  

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  

 

    

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

              

                       

 

Obr. 4.3 Grafické znázornění vertikální analýzy pasiv v letech 2008-2011 
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 Podíl vlastního kapitálu vykazoval rostoucí tendenci, což korespondovalo s  kladnými 

hospodářskými výsledky dosaženými v letech 2009-2011, kdy zisk nebyl vyplácen 

vlastníkovi ve formě dividend, ale zůstával společnosti k dispozici pro případné financování 

provozních potřeb či realizaci nových projektů. Bohužel převaha vlastních zdrojů financování 

vůči objemu cizího kapitálu není příliš rentabilní, tudíž se v další části finanční analýzy 

zaměřím na oblast rentability.  

 

 Tab. 4.4. Porovnání podílu dílčích pasiv na celkových pasivech společnosti  

     PST CLC, a.s. s odvětvovým průměrem v letech 2010 a 2011 

 

  

 

2010 2011 

  
PST CLC, a.s.  

(v %) 
odvětví                          
(v %) 

PST CLC, a.s.  
(v %) 

odvětví                          
(v %) 

Vlastní kapitál 67,96             70,77     70,00             65,65     

Cizí zdroje 30,39             27,95     26,91             33,18     

Ostatní   1,65               1,28      3,09               1,17     

 

 Zdroj: [16], [17] 

 

Dílčí procentuální podíly pasiv společnosti PST CLC jsou porovnány s odvětvovým 

průměrem podílu pasiv na celkových pasivech v oboru Doprava a skladování. Data byla 

získána z finanční analýzy podnikové sféry konkrétního roku, publikované na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  Údaje firmy odpovídají trendu v odvětví, což lze 

hodnotit pozitivně.  

 

            4.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

 

Horizontální analýza účetních výkazů byla provedena ve společnosti PST CLC, a.s. 

dvěma možnými způsoby.  Nejdříve byla vypočítána absolutní změna dle vzorce (4.1), což je 

rozdíl stejné položky v období běžném a minulém. Na to navázal výpočet změny procentuální 

neboli relativní.  Procentuální vyjádření je vhodnější, pokud chceme provést oborové 

srovnávání. Absolutní čísla zase umožní objektivnější náhled na konkrétní položky dle jejich 
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důležitosti. Cílem je, při obou typech výpočtů, vyjádřit intenzitu změn v čase. Kompletní 

analýza všech položek rozvahy je součástí přílohy 2. 

 

Tab.  4.5 Horizontální analýza aktiv 

 

 

Aktiva v tis. Kč Vyjádření změn 

Letopočet 2008 2009 2010 2011 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 

abs. 
rel. 
(%) abs. 

rel. 
(%) abs. 

rel. 
(%) 

Stálá aktiva 45 489 23 843 31 985 39 515 -21 646 -47,59 8 142 34,15 7 530 23,54 

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 1 438 889 1 157 750 -549 -38,18 268 30,15 -407 -35,18 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 44 051 9 414 13 436 21 772 -34 637 -78,63 4 022 42,72 8 336 62,04 

Dlouhodobý 
finanční  majetek 0 13 540 17 392 16 993 13 540 100,00 3 852 28,45 -399 -2,29 

Oběžná aktiva 119 921 152 760 139 306 145 817 32 839 27,38 -13 454 -8,81 6 511 4,67 

Zásoby 592 506 471 296 -86 -14,53 -35 -6,92 -175 -37,15 

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

Krátkodobé 
pohledávky 88 195 68 737 69 464 59 923 -19 458 -22,06 727 1,06 -9 541 -13,74 

Krátkodobý 
finanční majetek 31 134 83 517 69 371 85 598 52 383 168,25 -14 146 -16,94 16 227 23,39 

Ostatní aktiva 2 240 2 041 14 734 13 624 -199 -8,88 12 693 621,90 -1 110 -7,53 

 

 Zdroj: vlastní  

  

Na přelomu roku 2008 a 2009 pozorujeme výrazné snížení stálých aktiv téměř o 50%. 

Na této změně se podílel velkou mírou dlouhodobý hmotný majetek, který v roce 2009 klesl 

na třetinovou hodnotu oproti roku 2008. Způsobeno to bylo zejména prodejem logistického 

terminálu v Mělníku, který nepřinášel v období ekonomické krize požadovaný zisk. Opětovné 

zvýšení podílu dlouhodobého hmotného majetku na stálých aktivech souviselo zejména s 

realizací projektu CONTINENTAL, kdy bylo zapotřebí technicky vybavit dvě zcela nová 

logistická centra. Nárůst dlouhodobého finančního majetku v roce 2009 byl způsoben 

investicí do nákupu 100% podílu ve společnosti PROGRES SPEDITION TRANS. Rostoucí 

tendenci oproti roku 2008 vykázala i položka oběžných aktiv,  na níž se podílel zvyšující se 

objem krátkodobého finančního majetku. To je v období ekonomické recese pro firmy 
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typické, že inklinují k držení většího objemu pohotových finančních prostředků.  Co se týče 

krátkodobých pohledávek, mají od roku 2008 do roku 2011 klesající tendenci, to odpovídá 

sníženému objemu inkasovaných pohledávek, jež  bylo nejznatelnější mezi roky 2008 a 2009. 

 

 

  

 

 Obr.  4.4 Grafické znázornění  rozdílu mezi výši  oběžných a stálých aktiv  

   ve společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 
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Tab.  4.6 Horizontální analýza pasiv 

 

 

Údaje z rozvahy Vyjádření změn 

Pasiva v tis. 
Kč 

2008 2009 2010 2011 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 

abs. rel. (%) abs. 
rel. 
(%) abs. rel. (%) 

Vlastní kapitál 107 465 116 357 126 415 139 275 8 892 8,27 10 058 8,64 12 860 10,17 

Základní kapitál 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové 
fondy 38 38 38 144 0 0,00 0 0,00 106 278,95 

Rezervní fond 
a ost. kap. 
fondy 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH minulých let 41 524 17 245 26 016 36 316 -24 279 -58,47 8 771 50,86 10 300 39,59 

VH běžného 
období -22 097 11 074 12 361 14 815 33 171 -150,12 1 287 11,62 2 454 19,85 

Cizí zdroje 59 153 61 298 56 527 53 535 2 145 3,63 -4 771 -7,78 -2 992 -5,29 

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

Krátkodobé 
závazky 50 735 61 298 44 017 53 535 10 563 20,82 -17 281 -28,19 9 518 21,62 

Bankovní úvěry 
a výpomoci 8 410 0 12 510 0 -8 410 -100,00 12 510 100,00 -12 510 -100,00 

 

 Zdroj: vlastní 

 

 Z údajů uvedených v tabulce č. 4.6 je zřejmé, že ve společnosti PST CLC výše 

vlastního kapitálu každým rokem stoupá, což lze hodnotit velmi pozitivně. V roce 2011 se 

více než ztrojnásobila položka „Kapitálové fondy“, souvisí to s přeceněním podílu ve 

společnosti PROGRES SPEDITION TRANS. Významné snížení hodnoty položky 

hospodářského výsledku minulých let v roce 2009 ovlivnila ztráta vykázána za kalendářní rok 

2008. Ta byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře zcela uhrazena z nerozděleného zisku 

minulých let.  Výše cizích zdrojů se v jednotlivých letech pohybuje na konstantní úrovni, a 

vůči hodnotě vlastního kapitálu vykazuje tato položka klesající tendenci, jak můžeme 

pozorovat na obr. 4.4.  Cizí zdroje v roce 2009 a 2011 jsou zcela tvořeny krátkodobými 

závazky. Dlouhodobý úvěr vykázaný v roce 2008 byl splacen během roku 2009, což souviselo 

s prodejem Logistického areálu v Mělníku, jež byl v původní úvěrové smlouvě uveden jako 

jistící instrument. Během  roku 2010  společnost využila jen krátkodobé finanční výpomoci, 
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jež byla splacena v následujícím účetním období.  Financování podnikatelské činnosti 

převážně z vlastních zdrojů je pozitivní, co se věřitelů týče, jelikož jim nehrozí žádné 

významné riziko při splácení jejich pohledávek. Tento způsob financování lze považovat za 

velmi konzervativní, protože společnost nemá možnost využít daňového štítu, při případném 

zahrnutí úroků z úvěrů do nákladů.   

 

 

      

 

Obr.  4.5 Grafické znázornění  poměru  výše vlastního kapitálu a cizích zdrojů  

ve společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

 

 4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 Ve výkazu zisku a ztráty při zpracování horizontální analýzy se zpravidla zaměřujeme 

na kategorii provozního a finančního výsledku hospodaření. Dále je analyzován vztah mezi 

tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb a výkonovou spotřebou, což jsou hlavní položky 

na výnosové a nákladové straně podnikatelské činnosti.  Tato metoda finanční analýzy bývá 

považována za první krok k analýze rentability tržeb.  Výkonová spotřeba by měla vykazovat 

klesající tendenci na 1 Kč tržeb, protože v současnosti je trend náklady snižovat. U tržeb bude 

pozitivní alespoň částečný nárůst oproti minulému období. 
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 Tab.  4.7 Horizontální analýza VZZ ve společnosti PST CLC, a.s.  

   

Letopočet        

2008 2009 2010 2011 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 

VH v tis. 
Kč abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Provozní 
VH -19 466 12 590 15 349 18 949 32 056 -164,68 2 759 21,91 3 600 23,45 

Finanční 
VH -600 -1 424 -2 085 145 -824 137,33 -661 46,42 2 230 -106,95 

VH za 
běžnou 
činnost -21 986 11 166 12 361 14 735 33 152 -150,79 1 195 10,70 2 374 19,21 

VH za 
účetní 
období -22 097 11 074 12 361 14 815 33 171 -150,12 1 287 11,62 2 454 19,85 

VH před 
zdaněním -20 178 11 074 13 264 19 173 31 252 -154,88 2 190 19,78 5 909 44,55 

  

Zdroj: vlastní 

 

 Nejvýraznější rozdíly mezi dílčími hospodářskými výsledky jsou za rok 2008 a 2009, 

jak je zřejmé z obr. 4.5. Záporné hodnoty všech částí  VH v  roce 2008 byly ovlivněny 

tvorbou opravné položky k neuhrazené pohledávce. Od klienta, jemuž bylo společností  PST 

CLC poskytnuto  ručení celního dluhu ve výši několika miliónů, nedostala společnost 

zaplaceno, přestože peníze za celní dluh musely být odvedeny celní správě v termínu 

splatnosti.  S problémovým klientem byl v této  souvislosti veden soudní spor. 

 Pozitivně lze hodnotit, že následující roky provozní výsledek hospodaření i při nižším 

objemu tržeb oproti roku 2008 vykázal rostoucí tendenci.  Zejména v roce 2010 a 2011 došlo 

k nárůstu provozního VH  o více než 20% vůči minulému účetnímu období, k čemuž mimo 

jiné také přispělo oživení ekonomické situace na trhu.  
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Obr.  4.6  Grafické znázornění VH společnosti  PST CLC, a.s. v letech 2008-2011  

 

 

Záporný finanční výsledek hospodaření byl ovlivněn ve sledovaném období  

nepříznivými kurzovými ztrátami. Část svých obchodních aktivit totiž společnost PST CLC 

realizuje v cizích měnách, a tak při převodech finančních prostředků mezi jednotlivými účty 

docházelo z důvodu pohyblivých kurzů vůči koruně k  výrazným  kurzovým ztrátám. Během 

roku 2011  začala společnost využívat  termínovaných obchodních nástrojů,  jejichž součástí 

bylo i pojištění proti kurzovým ztrátám. Tato skutečnost  měla  příznivý vliv na stav  

finančního VH, který nabyl v posledním sledovaném roce již kladné hodnoty.      

 

 

 Tab. 4.8 Srovnání tržeb za vlastní výkony versus výkonová spotřeba společnosti 

       PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

  

Letopočet        

2008 2009 2010 2011 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 

VH v tis. Kč 
abs. rel. (%) abs. 

rel. 
(%) abs. rel. (%) 

Tržby za vlastní 
výkony 292 240 236 374 241 545 248 325 -55 866 -19,12 5 171 2,19 6 780 2,81 

Výkonová 
spotřeba 178 900 133 940 136 298 147 076 -44 960 -25,13 2 358 1,76 10 778 7,91 

Přidaná 
hodnota 113 332 102 434 105 253 101 241 -10 898 -9,62 2 819 2,75 -4 012 -3,81 

 

 Zdroj: vlastní 
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 Z údajů v tabulce č. 4.8 je zřejmé, že výše tržeb má poslední 3 roky vzrůstající 

tendenci, což je povzbudivé. Požadavek na snižování výkonové spotřeby není dle obr. č. 4.7 

na první pohled viditelný. Nicméně je přirozené, že se zvyšujícími se tržbami musí stoupat i 

výkonová spotřeba. Je to dáno vyššími přímými náklady v souvislosti s poskytováním většího 

objemu služeb. Důležitá je skutečnost, že významně nekolísá poměr výkonové spotřeby 

vůči objemu tržeb. Případ, kdy výkonová spotřeba zůstává na stejné úrovni a tržby přesto 

rostou, popisuje situaci, kdy firma vyšších tržeb dosahuje zvyšováním cen za vlastní výkony, 

a ne rozšířením objemu poskytovaných služeb.  Proto je nutné sledovat i položku přidaná 

hodnota, jejíž výše meziročně kolísala. Snížení přidané hodnoty v roce 2011 ovlivnila vyšší 

výkonová spotřeba, což souvisí se zvýšenými náklady v projektu Continental, jež měl 

generovat tržby až v průběhu následujícího roku 2012. 

 

      

 

 Obr.  4.7 Grafické znázornění poměru výkonové spotřeby k objemu tržeb v 

         letech 2008-2011 ve společnosti PST CLC, a.s.  
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oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji, jež má významný vliv na platební 

schopnost podniku. 

   

  

     

     Dlouhodobý kapitál 

   ČPK 

    

 

 

 

  Obr.  4.8  Znázornění konstrukce Čistého pracovního kapitálu 

  

Výpočet ČPK provedeme dle vzorce: 

           c                          -                     (4.3) 

Vyjádření vzorce dle označení kolonek v rozvaze: 

  ČPK= C.- (B.III.+B.IV.2+B.IV.3) 

 ČPK2008= 119921 –( 50735+0+0)   ČPK2009= 152760 –( 61298+0+0)  

 

 ČPK2010= 139306 –( 44017+0+ 12510)  ČPK2011= 145817 –( 53535+0+0) 
 
  
  

Tab. 4.9  ČPK společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

Letopočet 2008 2009 2010 2011 

ČPK  v tis. Kč 69 186 91 462 82 779 92 282 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

  

 Obecně se doporučuje, aby ukazatel  ČPK  měl rostoucí trend. Kladné hodnoty čistého 

pracovního kapitálu dle Tab. 4.9 ukazují, že se firma PST CLC  ve sledovaném období 

přikláněla spíše ke konzervativnímu způsobu financování. Byl vytvořen tzv. finanční polštář, 

který firmě zajistil dostatečnou pohotovou likviditu. To jsou  vlastně prostředky, které firmě 

umožní pokračovat ve své další činnosti, i kdyby byla nucena v jednu chvíli naráz zaplatit 

všechny, nebo převážnou část svých krátkodobých závazků. 
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 4.3 Analýza PST CLC, a.s. vybranými poměrovými ukazateli 
 

 Poměrové ukazatele patří k nejčastěji používanému rozborovému postupu finanční 

analýzy, co se týče využitelnosti. Jedním z důvodů je skutečnost, že podklady k jejich výpočtu 

jsou obsaženy v základních účetních výkazech, které jsou ve většině případů veřejně 

dostupné. Pro konkrétní analýzu PST CLC, a.s. budou vypočteny ukazatele, jež mají nejširší 

vypovídací schopnost.  

 

 4.3.1 Ukazatele likvidity 

 

 Likvidita podniku zobrazuje schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. 

Nedostatek likvidity může vést k tomu, že podnik nebude mít možnost využít různých 

ziskových příležitostí, či nebude schopen hradit své běžné závazky, což může podnik dovézt 

až k bankrotu. Ukazatele likvidity PST CLC jsou vyčísleny v tabulce 4.10. Výpočty byly 

provedeny dle vzorců  (2.1), (2.2), (2.3), podrobněji  rozepsáno  v příloze 3.  

 

 Tab. 4.10 Ukazatele likvidity společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 

okamžitá likvidita 
fin majet/krátkodobé 
závazky 0,61 1,36 1,23 1,60 

pohotová likvidita 
fin maj+krátko 
pohledávky/krátko 
závazky 

2,35 2,48 2,46 2,72 

běžná likvidita 
fin maj+krátko 
pohl+zás/krátko 
závazky 

2,36 2,49 2,46 2,72 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 
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       Obr. 4.9 Grafické zobrazení výše jednotlivých typů likvidit PST CLC, a.s. 

    

 Z obr. 4.9 je zřejmé, že jednotlivé hodnoty všech skupin likvidit, se pohybují 

v požadovaném rozmezí, či výrazně tyto hodnoty převyšují, což se týče zejména pohotové a 

běžné likvidity. Doporučené hodnoty podrobněji vysvětleny v kap. 2.5.1, jejich minimální 

doporučená hranice je v grafu vymezena červenou čarou. V časové řadě, by měly tyto 

ukazatele dosahovat stabilních hodnot, bez razantních výkyvů, což staví firmu do pozitivního 

světla jak z věřitelského hlediska, tak pro investory. Věřitelé zpravidla požadují výši 

ukazatelů při horní hranici doporučených hodnot, pro vlastníky je dostačující, aby ukazatele 

atakovaly spodní hranici, protože takto nastavená likvidita znamená efektivnější využití 

finančních prostředků. 
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        Obr. 4.10 Grafické srovnání výše likvidit ve společnosti PST CLC, a.s. 

                  s odvětvovým průměrem v roce 2010 a 2011 

 

 

 Z obrázku 4.10 je zřejmé, že Všechny typy likvidit ve firmě PST CLC  dvojnásobně 

převyšují odvětvový průměr. Tzn. pro věřitele je naše společnost kvalitním, bezrizikovým 

obchodním partnerem. 
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4.3.2 Ukazatele aktivity 

 

 Jak podnik umí využít investované finanční prostředky, zobrazují ukazatele aktivity. 

Popisují vázanost dílčích složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Rozbor 

ukazatelů aktivity nám odpoví, jestli je hospodaření s aktivy ve společnosti PST CLC  

efektivní, a jaký má vliv na výnosnost či likviditu.  Dílčí ukazatele pro obrat aktiv, dobu 

obratu zásob, pohledávek a závazků jsou vyčísleny v tab. 4.11, výpočty jsou provedeny dle 

vzorců (2.16) a (2.17), podrobněji je rozepsáno v příloze 3.  

 

 Tab.  4.11 Ukazatele aktivity ve společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

Ukazatele aktivity (ve dnech) 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob zásoby/denní spotřeba 0,74 0,78 0,71 0,43 

Doba obratu pohledávek pohledávky/denní tržby 74,11 67,39 56,70 63,10 

Doba obratu závazků závazky/denní tržby 29,38 28,15 18,38 30,10 

Ukazatele aktivity  (v jednotkách) 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv tržby / aktiva 1,74 1,32 1,30 1,25 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

 Pro ukazatele obratovosti aktiv platí, že čím je jeho hodnota vyšší tím lépe. 

Doporučuje se, aby jeho minimální hodnota byla alespoň 1. Výše ukazatele je ovšem závislá 

také na příslušnosti odvětví.  V případě, že by ukazatel byl velmi nízký, ukazovalo by to na 

velkou majetkovou vybavenost podniku, ale jeho neefektivní využití.  Společnost PST CLC 

dosahuje hodnot ukazatele nad doporučenou hranicí, což lze hodnotit pozitivně.  Co se týče 

doby obratu zásob, je hodnota ukazatele velmi nízká, což odpovídá zaměření podnikání 

společnosti PST CLC  převážně na poskytování služeb. Zásoby jsou tvořeny výhradně 

pomocným obalovým materiálem k přepravě a balení zboží a tvoří je zejména palety.  Při 

hodnocení doby obratu závazků a pohledávek není situace ve firmě PST CLC už tak 

jednoznačná.  Tyto ukazatele jsou významné při posuzování časového nesouladu od vzniku 

pohledávky do doby jejího inkasa, a zároveň od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Pokud 

vzniká nesoulad mezi těmito ukazateli, může být ovlivněna likvidita podniku.  Jak je zřejmé 

z obr. 4.11 doba obratu pohledávek v celém  sledovaném období téměř dvojnásobně převyšuje 
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dobu obratu závazků. Na tuto skutečnost má významný vliv charakter podnikání firmy, která 

zastupuje své klienty při celním řízení a poskytuje jim  ručení za celní dluhy. V případě,  že je 

to forma nepřímého zastoupení,  figuruje společnost PST CLC vůči celním orgánům 

v jednotlivých případech  jako dlužník, který musí clo  zaplatit státu  v desetidenní  lhůtě. 

Následně jsou dílčí celní dluhy klientům fakturovány jako pohledávky, s  delší dobou 

splatnosti. Větším klientům jsou dle jejich požadavků vystavovány souhrnné faktury 

v určitých intervalech  až po dosažení smluvené výše celních dluhů.   

 

        

 

    Obr. 4.11 Grafické  znázornění  ukazatelů aktivity společnosti PST CLC, a.s. 

             v letech 2008 až 2011  

 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 

 Indikátory výše rizika, které firma podstupuje v podnikání při určitém poměru 

vlastních a cizích zdrojů jsou ukazatelé zadluženosti.  Zobrazují, jak je firma schopna znásobit 

své zisky využitím vlastního kapitálu. Se zvyšujícím se objemem závazků, musí každá 

společnost v budoucnu věnovat více pozornosti, při vytváření požadovaného množství 

prostředků potřebných na splacení těchto cizích zdrojů. Ukazatele zadluženosti společnosti 

PST CLC v tab. 4.12,  jsou  vypočteny dle vzorců (2.12), (2.13) a (2.14), podrobněji 

rozepsáno v  příloze 3.  

 

 

 -    

 10,00  

 20,00  

 30,00  

 40,00  

 50,00  

 60,00  

 70,00  

 80,00  

2008 2009 2010 2011 

D
o

b
a 

o
b

ra
tu

 v
e

 d
n

e
ch

 

Ukazatele aktivity 

Doba obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků 



 68 

 Tab. 4.12 Ukazatele zadluženosti společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

  

Ukazatele zadluženosti  2008 2009 2010 2011 

Debt ratio (%) cizí kapitál / 
celková aktiva 

         35,28              34,31              30,39              26,91     

Equity ratio (%) vlastní kapitál 
/celková aktiva 

         64,10              65,13              67,96              70,00     

Ukazatel úrokového 
krytí 

EBIT / nákladové 
úroky 

-        33,97              80,10            553,67            640,10     

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

 

                   
  

      Obr. 4.12  Podíl  vlastního a cizího kapitálu na celkových aktivech 

                               PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

 Jak je patrné z tab. 4.12  společnost PST CLC využívá cizí zdroje financování zhruba 

ze 30 %, vlastní ze 70 %. Podíl cizích zdrojů od roku 2008 poklesl o téměř 10 procentních 

bodů, tj. trendem firmy je využívat převážně vlastních zdrojů financování, což může mít vliv 

na výnosnost vlastního kapitálu.  V oboru poslední dva sledované roky byla situace obdobná. 

Vlastní kapitál se v roce 2010 podílel na celkových aktivech ze 70,77 %. Následující rok 2011 

tvořila částka vlastního kapitálu 65,65 % celkových aktiv. [16]  [17] 

Ukazatel úrokového krytí poměřuje zisk s úroky. Udává, kolikrát jsou nákladové 

úroky pokryty ziskem. Doporučená hodnota ukazatele by měla být 3 a více, což je ve 

společnosti PST CLC poslední 3 roky, kdy byly vykázány kladné hospodářské výsledky 

mnohonásobně překročeno.  
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4.3.4 Ukazatele rentability  
 

 Úspěšnost firmy při dosahování podnikových cílů a  potažmo zisku,  hodnotí ukazatele 

rentability, neboli výnosnosti. Zisk je poměřován s jinými veličinami, hodnotí se schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje, a také jak efektivně je alokován investovaný kapitál. 

Rentabilita je velmi těsně spjata s likviditou podniku.  V tabulce 4.13 jsou vyčísleny ukazatele 

rentability společnosti PST CLC, podrobné výpočty dle vzorců (2.4), (2.5), (2.7), (2.10), 

(2.11),  jsou uvedeny v příloze  3. 

 

 Tab. 4.13 Ukazatele výnosnosti společnosti PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

Ukazatele výnosnosti v (%) 2008 2009 2010 2011 

ROI EBIT /pasiva -11,69 6,28 7,14 9,65 

ROA EBIT / aktiva -11,69 6,28 7,14 9,65 

ROE Čistý zisk/vlastní kapitál -20,56 9,52 9,78 10,64 

ROS Čistý zisk/tržby -7,56 4,68 5,12 5,96 

ROC 1 -(Čistý zisk/ tržby) 107,56 95,32 94,88 94,04 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 V roce 2008 nabývaly všechny ukazatele záporných hodnot, což odpovídalo 

zápornému hospodářskému výsledku. Obecně se doporučuje, aby ukazatele rentability měly 

v čase vzrůstající trend.  To se dařilo firmě PST CLC  naplňovat od roku 2009.  
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 Obr. 4.13 Vývoj ukazatelů ROA, ROE, ROS společnosti PST CLC, a.s.  

             v letech 2008-2011 

 

 

  

  

 Obr. 4.14 Srovnání vývoje ukazatele ROA, ROE společnosti PST CLC, a.s.   

   s odvětvovým průměrem v letech 2010 a 2011. 

 

 Z obr. 4.14 je zřejmé že rentabilita celkového vloženého kapitálu, i rentabilita 

vlastního kapitálu v obou letech přesahuje odvětvový průměr, a to v roce 2011 u obou 

ukazatelů o více než 4 %. Tato situace je pro firmu nevýrobního charakteru poskytující 
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převážně služby příznivá. Pro srovnání např. ukazatel ROE se ve zpracovatelském průmyslu 

v roce 2011 pohybuje okolo 11,5%  a ve stavebnictví ve stejném roce dosahuje 9,2%.  Obecně 

se požaduje, aby rentabilita vlastního kapitálu (ROE) firmy dosahovala alespoň výnosnosti 

cenných papírů garantovaných státem. Výnosnost státních dluhopisů v období po ekonomické 

krizi stále klesá, v případě 10-ti letých dluhopisů byl průměrný výnos  3,15%  v roce 2012, 

zatímco ve stejném období roku 2011 to bylo 3,9%. [15] 

 

4.4 Souhrnné indexy hodnocení v PST CLC, a.s. 
 

 

 Pro společnost PST CLC, a.s. byly pro vyhodnocení finanční situace dále zpracovány 

výpočty dle vybraných bonitních a bankrotních modelů, které jsou teoreticky popsány 

v kapitole 2.6.2. Dílčí výpočty jsou podrobně popsány v příloze 4.  

 

 4.4.1 Altmanův index Z-skóre 

 

 

 Vzhledem k tomu, že původní vzorec (2.31) pro výpočet Altmanova Indexu byl 

převzat z americké tržní ekonomiky, silně odrážející efektivní kapitálový trh, není vhodné jej 

aplikovat na firmu PST CLC, jejíž akcie nejsou veřejně obchodovány na burze.  Proto byla 

pro výpočet Altmanova Indexu použita modifikace původní rovnice pro rozvojové trhy, která 

nevyužívá tržní hodnoty společnosti, jejíž zjišťování by bylo nákladné.   

  

Tab. 4.14 Výsledky poměrových ukazatelů Z-skóre 

 

  Poměrový ukazatel 2008 2009 2010 2011 

x1 ČPK/Aktiva celkem 0,413 0,512 0,445 0,464 

x2 Nerozdělený zisk/ Aktiva celkem 0,248 0,097 0,140 0,183 

x3 EBIT/ Aktiva celkem -0,117 0,063 0,071 0,097 

x4 
Účetní hodnota VK/ účetní hodnota 
závazků 1,817 1,898 2,236 2,602 

 

 Zdroj: vlastní výpočet      

 

Jako první bylo nutné stanovit hodnoty čtyř poměrových ukazatelů x1 – x4, viz tab. 

4.14, které se doplní do konečného vzorce (2.33). 
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Tab. 4.15 Hodnoty Z-skóre PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

Letopočet 2008 2009 2010 2011 

Z-skóre 4,637 6,088 6,203 7,018 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

      

 

 Obr. 4.15 Grafické znázornění výše hodnot Z-skóre ve firmě PST CLC, a.s. 

     včetně mezních hodnot 

 

 Z- skóre ve firmě PST CLC se pohybuje výrazně nad hodnotou 2,6, která vypovídá a 

uspokojivé finanční situaci firmy.  Vyznačená oblast v grafu mezi hodnotou 1,1 a 2,6 je tzv. 

oblast šedé zóny, kdy finanční výsledky firmy nejsou vyhraněné. V případě, že by Z-skóre 

bylo menší než 1,1, značilo by to možné finanční problémy subjektu. 

 

 4.4.2 Model IN- Index důvěryhodnosti 

 

 

 Tento model vytvořili manželé Neumaierovi, speciálně pro vyhodnocování finančního 

zdraví firem v českém prostředí. Původní model IN 95 nahlížel na finanční stránku podniků 
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hodnocení PST CLC byl vybrán model vlastnický IN 99, jež neřeší obor podnikání firmy, ale 

to jak management podniku pracuje se svěřenými prostředky, a jeho další modifikace IN 01. 

V tab. 4.15. jsou zobrazeny hodnoty dílčích poměrových ukazatelů, podrobně výpočty dle 

vzorců (2.35) a (2.36)  rozepsány v příloze 4. 

 

 Tab. 4.16 Hodnoty poměrových ukazatelů IN 99 

 

  Poměrový ukazatel 2008 2009 2010 2011 

x1 Aktiva/cizí zdroje 2,834 2,914 3,291 3,716 

x2 EBIT/ Aktiva    - 0,117 0,063 0,071 0,097 

x3 Výnosy/Aktiva 2,537 2,224 2,361 1,874 

x4 
Oběž.Aktiva/ 
(Kr.závazky+Kr.bank.úv+výpomoci) 2,364 2,492 2,464 2,724 

    

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

  

Tab. 4.17 Výsledné hodnoty IN 99 pro PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

  

 Letopočet 2008 2009 2010 2011 

  IN 99 0,673 1,345 1,443 1,321 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

  

 

 Jak je zřejmé z údajů v Tab. 4.17 hodnota IN 99  v roce 2008 atakovala mez, která 

ukazuje na projev finanční neduživosti, tomu odpovídal i záporný výsledek hospodaření.  

V dalších letech dle obr. 4.16  index vystoupal do  tzv. neutrální  šedé zóny, která může i 

nemusí ukazovat na potenciální  finanční problémy.   
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 Obr. 4.16  Grafické znázornění výsledných hodnot IN 99 ve firmě  PST CLC, a.s. 

                 v letech 2008-2011 

 

 

 

 V roce 2002 byla manželi Neumaierovými  vytvořena nová rovnice výpočtu indexu  

IN 01 viz vzorec (2.36), která zohledňuje snahu o sledování tvorby ekonomické přidané 

hodnoty. Přibyl v něm ukazatel úrokového krytí vzorec (2.14.).  Při výpočtu tohoto typu 

rovnice se firma PST CLC  dostala z pásma šedé zóny do oblasti ve které  již byla  schopna 

tvořit hodnotu.  

 

 Tab. 4.18 Hodnoty dílčích poměrových ukazatelů IN 01 

 

  Poměrový ukazatel 2008 2009 2010 2011 

x1 Aktiva/cizí zdroje 2,834 2,914 3,291 3,716 

x2 EBIT/Nákladové úroky  -33,971   80,100 553,667 640,100 

x3 EBIT/ Aktiva    -0,117 0,063 0,071 0,097 

x4 Výnosy/Aktiva 2,537 2,224 2,361 1,874 

x5 
Oběž.Aktiva/ 
(Kr.závazky+Kr.bank.úv+výpomoci) 2,364 2,492 2,464 2,724 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 
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 Tab. 4.19 Výsledné hodnoty IN 01 ve firmě PST CLC, a.s. 

 

Letopočet 2008 2009 2010 2011 

IN 01 -0,703 4,520 23,572 27,104 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

  

  

 

 Obr. 4.17  Grafické znázornění výsledných hodnot Indexu IN 01 ve společnosti 

    PST CLC, a.s. v letech 2008-2011 

 

 

 

 Jak je patrné z obr. 4.17 firma PST CLC vykazovala hodnotu ukazatele v pásmu 

bankrotu jen v krizí poznamenaném  roce 2008. V následujících letech se výše ukazatele      

IN 01 dostala nad hranici 1,77 do tzv. pásma prosperity, ve kterém firma tvořila hodnotu. 

Tomu odpovídala i rostoucí hodnota ukazatele ROA, kterému je v modelu přisouzena největší 

váha 3,92.  Ta byla následně v další verzi modelu IN 05 zvýšena  na  hodnotu 3,97, což ale na 

výši ukazatele ve firmě PST CLC nemá podstatný vliv.   
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4.4.3 Soustava bilančních analýz dle Rudolfa Douchy 

 

 

 Tento typ analýzy je řazen k bonitním modelům. Jde o soustavu ukazatelů, která byla 

vytvořena v podmínkách České republiky a je využitelná v jakémkoli podniku. Proto její 

výsledky mohou být považovány za spolehlivé, nezkreslené jiným ekonomickým prostředím. 

Pro hodnocení firmy PST CLC bude provedena Bilanční analýza I. a II. úrovně. Výpočty 

v tabulce 4.20 jsou provedeny dle vzorců (2.39) až (2.43), dílčí výpočty pro tab. 4.20 jsou 

podrobně rozepsány v příloze 4. 

 

 Tab. 4.20 Bilanční analýza I. pro firmu PST CLC, a.s. 

 

  Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011 

S Stability  Vlastní kapitál/ stálá aktiva 2,362 4,880 3,952 3,525 

L Likvidity 
Finanč. Majetek +pohledávky / 

(2,17 * krátkodobé dluhy) 1,084 1,145 1,132 1,253 

A  Aktivity Výkony / (2* pasiva celkem) 0,872 0,662 0,649 0,624 

R  Rentability 8 * EAT / vlastní kapitál -1,645 0,761 0,782 0,851 

C Celkem C=[(2*S+4*L+A+5*R)]/12 0,142 1,567 1,416 1,412 

  Výsledek   Špatný Dobrý Dobrý Dobrý 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

Prostřednictvím Bilanční analýzy I. bylo provedeno rychlé a orientační zhodnocení 

finanční situace ve firmě PST CLC.  Analýza v této úrovni by neměla být brána jako jediný 

podklad při stanovení důležitých rozhodnutí ve firmě, ani se nehodí pro mezipodnikové 

srovnávání. Celkový ukazatel v roce 2008 nedosahoval ani spodní hranice 0,5 označující zónu 

bankrotu, což by v dlouhodobějším horizontu mohlo ukazovat na možné finanční problémy 

firmy. Tomu odpovídala i záporná rentabilita, které je v celkovém hodnocení přisouzena 

největší váha. Výsledné ukazatele v následujících letech 2009-2011, již nabývaly hodnoty 

větší než 1, což ukazuje na bonitní firmu, přesto je nutné sledovat další vývoj tohoto ukazatele 

a zaměřit se proč má klesající tendenci. V následující tab. 4.21 srovnáme, jestli souhrnné 

hodnocení prostřednictvím Bilanční analýzy II, skládající se ze 17 ukazatelů bude vykazovat 

obdobné výsledky.  
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Tab. 4.21 Výsledky Bilanční analýzy II. firmy PST CLC, a.s. 

 

  Poměrový ukazatel 2008 2009 2010 2011 

S= Vypočtená stabilita 2,385 4,400 3,741 3,489 

L= Vypočtená likvidita 1,130 1,655 1,549 1,858 

A= Vypočtená aktivita 1,034 0,952 0,956 0,899 

R= Vypočtená rentabilita -1,744 0,990 1,056 1,176 

C= [(2*S+4*L+A+5*R)]/12 0,134 1,777 1,660 1,766 

  Výsledek Špatný Dobrý Dobrý Dobrý 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

 Bilanční analýza II. hodnotí firmu také ve čtyřech směrech, přičemž v každém okruhu 

je tři až pět dílčích ukazatelů, viz příloha č. 4. Jednotlivé ukazatele jsou vytvořeny tak, že 

jejich rostoucí hodnota ukazuje na zlepšující se stav podniku. Z tab. 4.21 je patrné, že v roce 

2008 se potvrdil nepříliš dobrý výsledek celkového ukazatele. Nicméně v dalších letech jsou 

výsledky příznivé, i když kolísají kolem hodnoty 1,7 viz obr. 4.18. Je to dáno sestupnou 

tendencí ukazatele stability i aktivity, na jejichž výši měl vliv v roce 2010 a 2011 nárůst 

stálých aktiv a zvýšená výkonová spotřeba.   

 

  

 

 Obr. 4.18 Grafické znázornění výsledných ukazatelů Bilanční analýzy I.a II.  

        ve firmě PST CLC v letech 2008-2011. 
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4.5 Hodnocení finanční pozice PST CLC, a.s.  metodou  Benchmarkingu
4 

 

 V rámci podrobného zpracování finanční analýzy PST CLC byly vypočteny dílčí 

ukazatele, ze kterých je nutné vyvodit požadované závěry. I když v literatuře bývají k  

jednotlivým ukazatelům stanoveny doporučené hodnoty, není vhodné se jimi striktně řídit, 

jelikož každý podnik je velmi specifický, tudíž vyžaduje individuální přístup. Je nezbytné 

vždy zohlednit obor podnikání, či případný výrobní sortiment firmy.  Příslušnost k odvětví je 

důležitá zejména při posuzování výše obratu aktiv, běžné likvidity či zadluženosti vzhledem 

k majetkové struktuře. Pro srovnání výsledků finanční analýzy s konkurenčním subjektem, 

nebo s celým odvětvím slouží metoda benchmarkingu, prostřednictvím níž si firma PST CLC 

může ujasnit svou pozici na trhu, a případně pracovat na jejím posílení. Provedení a 

vyhodnocení této metody je jednoduché, využitelné při různých podnikových činnostech. 

Podstatou benchmarkingu je učit se od ostatních, tj. porovnávat své výsledky s konkurencí a 

na základě toho si stanovit dílčí úkoly  a cíle  pro zlepšení. Management podniku hledá 

odpovědi zejména na následující otázky: 

 Je výkonnost firmy dostatečná? 

 Odpovídá výše zadlužení našim požadavkům? 

 Jak efektivně nakládáme s firemním majetkem? 

 Je produktivita naší firmy srovnatelná s konkurenty? [11] 

 

V České republice nabízí ministerstvo průmyslu a obchodu firmám ke srovnání systém 

INFA
5
, prostřednictvím něhož může firma identifikovat své hlavní přednosti, či odhalit 

nejvýznamnější problémy, a neprodleně je řešit. [5] 

Pro firmu PST CLC bude provedeno srovnání výsledných údajů roku 2011 vzešlých 

z finanční analýzy poměrových ukazatelů jak s odvětvovými průměry, tak s hodnotami 

konkurenčního podniku v oboru logistiky ESA s.r.o.  Podklady pro výpočet poměrových 

ukazatelů této firmy budou čerpány z Výroční zprávy za rok 2011 zveřejněné v elektronické 

verzi obchodního rejstříku ve sbírce listin. [19] 

  

 

 

                                                 
4
 [19] http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 

5
 [20] INFA- Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů   

http://en.wikipedia.org/wiki/
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 4.5.1 Komparace  ukazatelů   PST CLC, a.s. s odvětvovými průměry  

 

Pro benchmarkingové srovnání vypočtených ukazatelů s odvětvovými průměry využiji 

Spider analýzy. Výsledky základních skupin poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity), lze ve čtyřech kvadrantech viz tab. 4.22 vyjádřit pomocí paprskovitého 

grafu tzv. Spider grafu. Jeho plochu tvoří soustředné kružnice, a paprsky vycházející ze středu 

grafu zastupují jednotlivé ukazatele, jejichž počet není pevně stanoven. Vypočtená hodnota 

ukazatele PST CLC je porovnána s hodnotou odvětví, která je považována za 100%.   

 

 Tab. 4.22 Zvolené poměrové ukazatele pro Spider Graf I. a II. 

  

Kvadrant aktivity Kvadrant rentability 

D.1 Obratovost aktiv A.1 Rentabilita VK 

D.2 Obratovost pohledávek A.2 Rentabilita aktiv 

D.3 Obratovost závazků A.3 Rentabilita tržeb 

Kvadrant zadluženosti Kvadrant likvidity 

C.1 Vlastní financování B.1 Běžná likvidita 

C.2 Financování cizími zdroji B.2 Pohotová likvidita 

C.3 Krytí DM vlastním kapitálem B.3 Okamžitá likvidita 

 

  Zdroj: [6] 

 

 Obecně platí,  že čím je křivka  podniku dále od středu kružnice, je na tom podnik lépe 

viz obr. 4.20. Nicméně i tato interpretace má svá omezení, jelikož existují ukazatele, které  

bychom měli minimalizovat. Například příliš vysoké hodnoty likvidity, ukazují na nevýhodné 

držení peněz v různých formách oběžného majetku. Také vysoký podíl vlastního kapitálu 

vypovídá o nedostatečném využití finanční páky. Vhodné je, aby ukazatel obratovosti  

pohledávek byl větší, než hodnota obratovosti závazků, protože jedině tehdy bude mít firma 

z inkasa pohledávek dostatek financí na požadovanou úhradu svých splatných závazků.  

V tab. 4.23  jsou vyčísleny údaje, na základě nichž byl zpracován Spider graf I. 
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 Tab. 4.23 Vstupní údaje pro Spider graf I. 

  

Vstupní data pro spider graf 2011 

Poměrové ukazatele 
PST CLC, a.s.   

Odvětvový 
průměr  
(100%)      

Poměr 
PST/odvětví 

Rentabilita 

A.1 ROE (%) 10,64 4,61 231% 

A.2 ROA (%) 9,65 3,78 255% 

A.3 ROS (%) 5,96 3,35 178% 

Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 2,72 1,47 185% 

B.2 Pohotová likvidita 2,72 1,37 199% 

B.3 Okamžitá likvidita 1,60 0,41 390% 

Zadluženost 

C.1 Vlastní kapitál/Aktiva (%) 70,00 65,65 107% 

C.2 Cizí kapitál/ Aktiva celkem (%) 26,91 77,53 35% 

C.3 Krytí DM vlastním kapitálem 3,52 0,83 424% 

Obratovost 

D.1 Obratovost aktiv 1,25 0,52 240% 

D.2 Obratovost pohledávek 4,15 6,72 62% 

D.3 Obratovost závazků 4,64 7,15 65% 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

 

 

         Obr. 4.20 Grafické znázornění poměru dílčích ukazatelů  PST CLC, a.s.   
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 Ukazatele firmy PST CLC vykazují výrazně nadprůměrné hodnoty oproti odvětví 

zejména v kvadrantu likvidity a zadluženosti. Držení velkého množství pohotových  

finančních prostředků je bohužel neefektivní, jelikož vklady  na běžných bankovních účtech 

jsou minimálně úročeny.  Podíl cizího kapitálu na aktivech  je také dvakrát menší než je 

hodnota v odvětví, svědčí to o konzervativním způsobu financování podnikatelských aktivit 

převážně z vlastních zdrojů. 

 

 

 4.5.2 Komparace ukazatelů finanční analýzy PST CLC, a.s. s konkurencí 

 

 Pro mezipodnikové srovnání jsem zvolila firmu ESA s.r.o., podnikající v oblasti 

dopravy a logistiky již dvě desetiletí. Typy poměrových ukazatelů  v jednotlivých 

kvadrantech pro zpracování Spider grafu II.  jsou stejné, jako při srovnání s odvětvím  viz tab. 

4.23.   

 

 Tab. 4.24 Vstupní údaje pro Spider graf II. 

  

Vstupní data pro spider graf 2011 

Poměrové ukazatele 
PST CLC, 

a.s.   ESA s.r.o. 
Poměr 

PST/ESA 

Rentabilita 

A.1 ROE (%) 10,64 0,47 2264% 

A.2 ROA (%) 9,65 0,90 1072% 

A.3 ROS (%) 5,96 0,26 2292% 

Likvidita 

B.1 Běžná likvidita 2,72 1,51 180% 

B.2 Pohotová likvidita 2,72 1,48 184% 

B.3 Okamžitá likvidita 1,60 0,21 762% 

Zadluženost 

C.1 Vlastní kapitál/Aktiva (%) 70,00 51,55 136% 

C.2 Cizí kapitál/ Aktiva celkem (%) 26,91 48,05 56% 

C.3 Krytí DM vlastním kapitálem 3,52 1,05 335% 

Obratovost 

D.1 Obratovost aktiv 1,25 1,81 69% 

D.2 Obratovost pohledávek 4,15 4,30 97% 

D.3 Obratovost závazků 4,64 5,45 85% 

 

 Zdroj: vlastní výpočet 
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 Obr. 4.21 Grafické znázornění poměru ukazatelů PST CLC, a.s. vůči konkurenci 

 

 Z grafu dle obr. 4.21, i z údajů v tab. 4.23 je zřejmé, že konkurenční firma nebyla 

v roce 2011 výrazně zisková, protože vykazuje podprůměrné hodnoty rentability oproti 

společnosti PST CLC. Naopak v oblasti likvidity se firma ESA pohybuje v doporučených 

mezích, což svědčí o efektivnějším využívání svěřených zdrojů.  O vztahu mezi majetkovou a 

finanční strukturou vypovídá ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem.  

V případě, že nabývá hodnoty větší než 1, dlouhodobé zdroje kryjí i část oběžných aktiv 

firmy. Výše tohoto ukazatele ve firmě PST CLC odpovídá situaci kdy  management dává 

přednost stabilitě před výnosem.  Co se týče ukazatelů aktivity, je vhodné dosáhnout souladu 

mezi inkasem vlastních pohledávek a nutností úhrady splatných závazků. Nicméně na  vyšší 

obratovost závazků  vůči pohledávkám firmy PST CLC  má vliv krátká doba  splatnosti  

celních dluhů,  jež je pevně nastavena celními orgány.   

 

4.6 Vyhodnocení finanční analýzy a doporučení ke změnám  

 

 Při zpracovávání finanční analýzy společnosti PST CLC, a.s. jsem dospěla k několika 

poznatkům, jež by mohly nasměrovat management firmy k efektivnějšímu řízení v oblasti 

financí.  Přestože na první pohled výsledky většiny dílčích metod vykazovaly nadprůměrné 

hodnoty, je tady několik oblastí, kterým je třeba věnovat pozornost.   

 Po prostudování jednotlivých výročních zpráv PST CLC  jsem zjistila, že v nich není 

obsažen výkaz CASH FLOW.  Tento výkaz dle zákona o účetnictví není pro všechny účetní 
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jednotky povinnou součástí Účetní závěrky, tudíž jej firmy nemusí zpracovávat, ani 

zveřejňovat. Nicméně, mnoho firem jej používá jako nezbytný podklad pro sledování a řízení 

oběhu firemních peněžních toků. Po dotázání managementu naší firmy na existenci cash flow, 

mi bylo sděleno, že ve sledovaném období výkaz zpracováván nebyl, jelikož se peněžní toky 

sledovaly  formou jiného interního formuláře v měsíčním intervalu. Jak jsem dále zjistila, tato 

skutečnost mohla mít významný vliv na výši některých ukazatelů finanční analýzy.   

 Vykazované hodnoty v oblasti pohotové a běžné likvidity byly ve všech sledovaných 

obdobích nadprůměrné, což se potvrdilo i při srovnání s odvětvím či konkurenční firmou. 

Takové výsledky jsou velmi pozitivní z věřitelského či investorského hlediska, bohužel 

vlastníkovi nepřináší nadbytek „volných“ finančních prostředků požadovanou výnosnost a 

firma je v podstatě přefinancovaná. Nicméně ukazatele likvidity vycházejí pouze ze 

stavových položek rozvahy, tj. hodnotí likviditu jen k určitému datu.  To většinou k 

hodnocení likvidity, zejména ke vztahu k  budoucímu období nestačí. Schopnost podniku 

dostát svým závazkům, je velmi podstatná, proto doporučuji managementu firmy plánovat 

budoucí likviditu pomocí prognózy cash flow. Tj. pravidelně  zpracovávat důkladnou analýzu 

prostřednictvím plánu očekávaných příjmů a výdajů, kde budou identifikovány všechny 

podstatné faktory, jež můžou mít vliv na tvorbu a efektivní využití finančních zdrojů 

společnosti. Zpracovat výkaz CF je sice možné i zpětně dle údajů z rozvahy a výsledovky ke 

konci účetního období, ale nemá takovou vypovídací schopnost, jako když jsou data pro jeho 

zpracovávání průběžně čerpaná přímo z jednotlivých syntetických či analytických účtů a 

ostatních interních dokladů.  

 S likviditou těsně souvisí ukazatelé aktivity. Ve firmě nevýrobního charakteru se 

zaměřujeme zejména na oblast pohledávek a závazků. Při vlastní analýze byl zjištěn nesoulad 

mezi intervalem inkasa pohledávek a termíny v nichž je nutné hradit splatné závazky firmy. 

Aby mohla firma PST CLC  vždy včas dostát svým splatným závazkům, což je jedna z priorit 

finančního managementu, je nutné držet vždy určitou finanční hotovost navíc a to není zcela 

efektivní. Zejména v oblasti pohledávek fakturovaných v souvislosti s úhradou cla, je nutné 

po klientech vyžadovat předem pravidelné placení záloh, aby firma nemusela klienty dotovat 

vlastními finančními prostředky. Nejvýhodnější pro firmu, je nastavit svým odběratelům 

splatnost kratší, než firmě poskytují její dodavatelé. Bohužel, při velkém konkurenčním tlaku 

se toto pravidlo ne vždy daří naplňovat, zejména pokud se firma uchází o nějakého 

významného zákazníka, může být nabídka delšího obchodně - dodavatelského úvěru 

považována za konkurenční výhodu.  
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 Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti korespondují s odvětvovými průměry, kdy 

je podnikatelská činnost u firem nevýrobního charakteru financována z více než dvou třetin 

vlastními zdroji. Firma PST CLC v posledních třech letech neměla dlouhodobé ani 

krátkodobé úvěry, tzn. nevyužívala daňového štítu
6
. Ten může přispět k růstu rentability 

vlastního kapitálu, pokud je v kapitálové struktuře podniku použit i cizí kapitál. Úroky z 

cizího kapitálu lze zahrnout do nákladů, čímž snížíme zisk a následně se zmenší daňové 

zatížení podniku. Výnosnost vlastního kapitálu pak vzroste.  Cizí zdroje lze využít nejlépe na 

financování různých rozvojových projektů v oblasti interní logistiky, dále na obnovení či 

rozšíření manipulační techniky ve stávajících skladovacích prostorách, a také na modernizaci 

hardwarového a softwarového vybavení  všech celních a logistických pracovišť.  

Jako doplňující a orientační zhodnocení celkové finanční situace firmy doporučuji 

používat souhrnné ukazatele finanční analýzy. Pro firmu PST CLC byly vybrány dva 

bankrotní a jeden bonitní model, které jsou svou konstrukcí nastaveny na ekonomické 

podmínky v České republice. Výsledné ukazatele potvrdily v posledních třech letech dobrou 

finanční stabilitu firmy. 

 Management potřebuje k  efektivnímu řízení podniku znát finanční situaci nejen ve 

vlastní firmě, ale vhodné je také srovnání s podnikem konkurenčním, popřípadě 

s odvětvovými průměry. Tržní pozice firmy PST CLC byla na závěr vyhodnocena metodou  

Benchmarkingu, za použití Spider grafu.  

Celkově lze firmu PST CLC hodnotit jako stabilizovanou, prosperující, ve které lze 

nadále očekávat dobré hospodářské výsledky. Nicméně je nutné pravidelně sledovat vývoj 

ukazatelů zejména v oblasti likvidity a rentability, dle možností začít využívat výkaz Cash 

flow. Výše vlastního kapitálu poskytuje dobré předpoklady ke získání jiných zdrojů 

financování z hlediska optimalizace finanční struktury.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku [12] 
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5  Závěr 

 

 Předmětem diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace firmy PST CLC, a s. 

podnikající již dvacet let v oblasti logistiky a celních služeb.  Hospodářské výsledky 

společnosti za roky 2008 – 2011 byly vyhodnoceny prostřednictvím dostupných metod 

finanční analýzy, která je klasickým, v podnikové praxi známým a osvědčeným nástrojem 

k hodnocení finančního zdraví podniku, dle vývoje jednotlivých  finančních ukazatelů. 

Teoretická část diplomové práce poskytla názorný přehled dílčích metod a ukazatelů 

finanční analýzy.  Do praktické části byly vybrány metody, pro jejichž provedení byla 

k dispozici data obsažená v jednotlivých výročních zprávách. 

Jako první byla provedena analýza absolutních dat, která zahrnuje vertikální analýzu 

rozvahy a horizontální analýzu rozvahy a výsledovky.  Významný podíl na celkových 

aktivech firmy PST CLC  mají oběžná aktiva, což je u firem poskytujících služby 

charakteristické. Nárůst finančního majetku v roce 2009 byl ovlivněn investicí do pořízení 

podílu ve společnosti PROGRES SPEDITION TRANS. Snižující se podíl krátkodobých 

pohledávek lze přičíst zlepšení platební morálky obchodních partnerů, ale také zmenšením 

objemu poskytovaných služeb, po kterých byla v období ekonomické  recese nižší poptávka.  

Na straně pasiv došlo k růstu vlastního kapitálu na úkor cizích zdrojů, protože strategie 

finančního managementu byla nezadlužovat se. Z  výkazu zisku a ztráty je zřejmá rostoucí 

tendence výsledku hospodaření z provozní činnosti, který ze záporné hodnoty v roce 2008, 

kdy firma musela vyrovnat dluhy za nespolehlivého klienta, vystoupal v následujících letech 

na stejnou částku jen s kladným znaménkem. To lze hodnotit velmi pozitivně, protože 

provozní výsledek hospodaření odráží schopnost firmy vytvářet ze své hlavní činnosti 

kladné výsledky.   

Dále byl proveden výpočet čistého pracovního kapitálu, který je řazen do analýzy 

rozdílovými ukazateli. ČPK představuje rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji, jež má významný vliv na platební schopnost podniku. Ve firmě PST CLC 

hodnota provozního kapitálu meziročně rostla, z čehož usuzujeme, že se společnost 

přikláněla spíše ke konzervativnímu způsobu financování.   

Při analýze poměrovými ukazateli byly vypočteny ty, jež mají nejširší vypovídací 

schopnost. Ukazatele likvidity byly zejména v posledních třech letech výrazně nad 

doporučenými hodnotami, z čehož mají radost zejména věřitelé, či investoři. Vlastníkovi 
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vysoké hodnoty likvidity mohou ukazovat na neefektivní vázanost finančních prostředků, 

což může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Zástupcem  ukazatelů aktivity je položka 

obratu aktiv, která má dosahovat hodnoty větší než jedna, což je v PST CLC ve všech letech 

splněno. Pozornost je třeba věnovat dlouhé době obratu pohledávek, která je vyšší než doba 

obratu závazků. Z toho vyplývá, že firma úvěruje své odběratele. Do budoucna je potřeba 

tento poměr snížit. Co se zadluženosti týče, odpovídá 2/3  podíl vlastních zdrojů k cizím 

zdrojům oborovému průměru. Také ukazatel úrokového krytí, jež poměřuje zisk 

s nákladovými úroky vykazuje nadprůměrné hodnoty.  Jak je firma úspěšná při dosahování 

podnikových cílů ukazují výsledné hodnoty rentability. Přestože v prvním sledovaném roce 

2008 byly objemy vykázaných tržeb nejvyšší ze sledovaného období, hospodaření firmy  

rentabilní nebylo. Nepříznivý hospodářský výsledek ovlivnila tvorba opravné položky 

v souvislosti s neuhrazenou pohledávkou ve výši několika miliónů. S problémovým 

klientem, za něhož firma musela na základě uzavřeného smluvního vztahu uhradit splatné 

závazky vůči celní správě, byl veden i soudní spor. Ztráta vykázána v roce 2008 byla 

uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Pozitivní je, že již v  dalších letech  ukazatele 

rentability vykazovaly rostoucí trend a dokonce přesahovaly odvětvový průměr. 

Ukazatele tržní hodnoty počítány nebyly, jelikož akcie firmy PST CLC nejsou 

obchodovány na veřejných trzích. Ve finanční analýze nebyly počítány ani ukazatele 

s využitím cash flow, protože společnost tento výkaz nezpracovává. Tato skutečnost byla 

hodnocena jako negativní, protože pomocí průběžného sledování peněžních toků se 

zpravidla daří odhalovat jevy, které mohou dopředu signalizovat možné platební potíže 

firmy.  V závěrečném zhodnocení bylo managementu firmy doporučeno do budoucna výkaz 

cash flow využívat, jako nedílný podklad pro řízení oběhu podnikových financí. Zejména 

ukazatele cash flow z provozní činnosti ukazují míru schopnosti podniku tvořit z vlastní 

činnosti finanční přebytky, které firma pak využije k financování existenčně významných 

potřeb, či na rozvoj nových projektů v oblasti logistiky.   

Dále byly pro společnost PST CLC  zpracovány bankrotní a bonitní modely, jež 

nejlépe odpovídají ekonomickým podmínkám v České republice. Konkrétně byly vypočteny 

modifikace Altmanova indexu a Indexu důvěryhodnosti IN 99 a IN 01, jež jsou řazeny 

k bankrotním modelům. Pro zástupce bonitního modelu byly vybrány Bilanční analýzy 

Rudolfa Douchy I. a II.  Dílčí výsledky označily podnik jako bonitní. 

Na závěr byly výsledné ukazatele finanční analýzy ve firmě PST CLC za rok 2011 

konfrontovány s jednotlivými odvětvovými průměry v témže roce, a také s hospodářskými 
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výsledky  konkurenčního podniku ESA s.r.o. za rok 2011.  Bylo využito metody 

Benchmarkingu, která je ve světě velmi oblíbená. Její podstatou je porovnávání údajů 

společnosti s podniky obdobného zaměření, jejímž cílem je poznání vlastní pozice, a 

následné posílení této pozice na trhu.  Rozdíly oproti odvětví a konkurenčnímu podniku byly 

zjištěny zejména v oblasti likvidity, jež byla v posledních třech letech ve  firmě  PST CLC 

výrazně nadprůměrná.  

Na základě výsledků provedené finanční analýzy je nutno konstatovat,  že společnost 

PST CLC, a.s. je dobře fungující  firma, která si i  v období  ekonomické recese udržela  své 

místo na trhu. Stabilita a prosperita firmy byla potvrzena zájmem nového zahraničního 

investora, který umožnil společnosti PST CLC vstoupit do nadnárodní skupiny            

Mitsui- Soko, čímž  došlo k významnému rozšíření portfolia poskytovaných služeb a firma 

se tak  oprávněně zařadila  mezi významné  logistické společnosti s mezinárodní působností. 
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Seznam  zkratek 
 

 

AEOF  Authorized Economic Operator 

CF  Výkaz cash flow 

CÚ  Celní úřad 

DM  Dlouhodobý majetek 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

EVA  Economic value added 

HV  Hospodářský výsledek 

IAS  International Accounting Standarts 

IFRS  International Financial Reporting Standarts 

PP  Peněžní prostředky 

Tj.  To je 

Tzn.  To značí 

Tzv  Tak zvaný. 

US-GAAP Generally Accepted Accounting Principles (United States) 

VH  Výsledek hospodaření 

VK  Vlastní kapitál 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 

ZK  Základní kapitál 
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