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Úvod 

V současné době, kdy je v plném proudu finanční krize, se firmy se začínají obávat o odbyt 

svých produktu i svoji finanční stabilitu. Úkolem managementu je „ořezání“ firemních 

nákladů a ekonomická stabilizace firmy v očekávaných chudších obdobích. Jeden z nástrojů, 

který by měl být využit jako zdroj informací, je systém finančních ukazatelů, známý pod 

názvem finanční analýza. Je to jeden z manažerských a informačních modelu, kterým je 

možné úspěšně využít u firem všech velikostí a oborového zaměření. Protože manažerská 

rozhodnutí se v podniku dělají neustále, měla by být finanční analýza prováděna průběžně a 

podrobně vyhodnocována nejméně jednou ročně. 

Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace podniku PREFA W- trading s.r.o. za 

období 2008-2011. Práce je zaměřena na posouzení hospodaření podniku pomocí výpočtů 

vybraných ekonomických ukazatelů, které se opírají o rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

z let 2008, 2009, 2010 a 2011. Údaje, které byly potřebné pro zpracování finanční analýzy, 

jsou získané z účetních závěrek podniku. 

Diplomová práce je rozdělená do tří částí. První část, která je teoretická, se zabývá 

objasněním některých pojmů a metod sloužící k analýze podniku. Je kladen důraz na 

vysvětlení ukazatelů, vzorců, které obsahuje. Je zde nastíněna i metoda ekonomické přidané 

hodnoty (EVA), souhrnné modely hodnocení finanční úrovně a koncept systému Balanced 

Scorecard (BSC). Některé informací jsou pak využity v praktické části mé diplomové práce. 

Praktická část se zabývá aplikaci teoretických poznatků na sledovanou společnost. Kromě 

finanční analýzy, která se zabývá analýzou rentability, likvidity, zadluženosti, analýzou 

podnikových ukazatelů a čistým kapitálem, obsahuje praktická část také modely hodnocení 

finanční úrovně. Jedná se o dva bankrotní modely, které jsou v diplomové práci obsaženy, 

Altmanův a Taflerův model.  

Závěrečná část mé diplomové práce shrnuje poznatky z analýzy výkonnosti provedenou 

v předchozí části. Nachází se zde rozbor získaných informací a jejich dopad na podnik. 

V neposlední řádě je zde obsažena komparace vybraných finančních ukazatelů s konkurenční 

společnosti, která podniká v obdobném oboru. Dále tato část obsahuje návrhy a opatření,  

Zdrojem dat pro zpracování finanční analýzy byl účetní výkazy (rozvaha výkaz zisku a 

ztráty) z období 2008-2011. 
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1 Charakteristika a teoretické vymezení předmětné 

problematiky 

1.1 Výkonnost podniku 

Podle autor Wagnera (2009) výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti 

s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky 

předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené 

kriteriální škály. 

 Cílem každého podniku je zvyšování výkonnosti. Výkonnost charakterizujeme jako 

realizaci činnosti podniku. Tato činnost je posuzovaná řadou ukazatelů, které informují vedení 

o stavu řízení podniku. Skutečně dosažené hodnoty těchto ukazatelů jsou pak porovnávány 

s cílovými hodnotami. Výsledky, které management získá, pak mohou identifikovat slabiny a 

silné stránky ve firmě. 

Výkonnost lze zkoumat z několika hledisek. První a nejdůležitější pohled je z hlediska 

majitelů společnosti. Vlastníkům jde o co nejvyšší přidanou hodnotu podniku. Hodnota roste 

např. růstem zisku, zvětšením objemu tržeb, nebo zvyšujícím se podílem na trhu s produkty. 

Každý vlastník sleduje svůj hlavní cíl, ale liší se kroky k jeho naplnění. Měření výkonnosti je 

proto velmi sledované právě majiteli podniku. Důvodem je získání informaci pro efektivní 

řízení společnosti a snahou vypořádat se s riziky, které ohrožují jejich vložený kapitál v 

podniku. 

Jak uvádí autorka Dluhošová (2010) pohled z pozice investorů (akcionářů) je dalším 

důležitým hlediskem výkonnosti. Cílem investorů je maximalizace rentability jimi vloženého 

kapitálu. Investor se snaží o co největší zhodnocení svého kapitálu při určité míře rizika. 

Výnos z vloženého kapitálu musí převýšit výnos, který by při stejném riziku mohli získat 

jinde. 

Výkonnost můžeme měřit různými ukazateli (např. užitím ukazatele rentability, ukazatele 

EVA a pod) a metodologickými postupy. Nejčastěji používanou metodou patří finanční 

analýza, které se věnuje následující kapitola. Výkonnost lze posuzovat i pomocí komplexních 

systémových metod jako je např. metoda (Balanced Scorecard – BSC). Komplexní metody 
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využívají pro zkoumání výkonnosti nejen ekonomické data a kriteria, ale zaměřují se i na 

kvalitativní stránku podnikání a berou v úvahu i faktor času. 

1.2 Vymezení pojmu finanční analýza 

 Finanční analýza je rozbor údajů, jejichž hlavním zdrojem je finanční účetnictví. Jinak a 

komplexněji jde finanční analýzu definovat jako diagnostickou složku systému finančního 

řízení podniku, umožňující z běžně dostupných informaci získat informaci další jinak 

nedostupnou. 

Další možný výklad finanční analýzy zní, že je to velmi významná součást finančního 

řízeni podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících 

rozhodnutí a skutečností. 

Z definic plyne to, že při aplikaci finanční analýzy, je potřeba si říci, kde vzít a z čeho 

budeme čerpat data, zdali to budou pouze účetní výkazy nebo do analýzy zahrneme i širší 

souvislosti. Dále také to, pro koho jsou data určena, to jestli hodnotíme situaci minulou nebo 

chceme predikovat budoucnost. 

Finanční analýza vychází datově z účetních výkazů a to: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

cash flow (výkaz peněžních toků). Sledováním těchto zdrojů nám pomůže zjistit, jak se 

situace v podniku s postupem času vyvíjela. Finanční analýza zkoumá všechny finanční 

oblasti, které ovlivňuji chod společnosti. Jedná se o analýzu rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity atd. 

Dosažené výsledky, které dostaneme z výše uvedených analýz, můžeme např. porovnat 

s konkurencí nebo ostatními firmami, které podnikají ve stejném odvětví nebo srovnat v čase. 

Díky této analýze lze zjistit, v jakém stavu se podnik nachází a kam v budoucnu směřuje. 

1.3 Účel a cíle finanční analýzy 

V této kapitole jsem čerpal z publikace autorů Knápkové a Pavelkové (2010). Autorky 

uvádějí, že finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Je 

také nápomocná k odhalení, zda je podnik dostatečně ziskový, zda je schopen včas splácet 

svoje závazky, má vhodnou kapitálovou strukturu, využívá dostatečně svých aktiv a celou 

řadu dalších významných skutečností. 

Ve světové literatuře (především v anglosaských zemích) najdeme na rozdíl od české 

literatury poměrně značně rozdíly v cílech a pojetí finanční analýzy. Zatímco na západě je 
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finanční analýza chápaná poměrně široce a prostupuje celým řízením podniku, u nás je 

finanční analýza chápaná jako součást finančního řízeni podniku, což je vlastně i patrné 

z výše zmiňovaných definic. A tak Zatímco v zahraničí je běžně, že nějakou finanční analýzu 

si tvoří každý podnikový výkonný ředitel (CEO), u nás je stale finanční analýza chápaná, jako 

něco, co přísluší ekonomickému útvaru podniku či bankám. 

Podle zahraničního autora Bragga (2007) je finanční analýza nápomocná při: 

 hodnoceni kapitálových investic,  

 rozhodováni se o způsobu financováni podniku,  

 zajištěni dostatečného cash-flow,  

 hodnoceni akvizičních cílů,  

 zvyšovaní hodnoty celého podniku,  

 oceněni nehmotných aktiv a jejich přínosu,  

 analýza bodu zvratu, ziskovosti, 

 předvídaní hospodářského cyklu. 

1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Data pro finanční analýzu jde čerpat z nejrůznějších možných zdrojů. Volby závisí na 

dostupnosti zdrojů a na potřebách uživatelů. 

Účetní výkazy 

Veškeré operace, k nimž dochází v účetnictví podniku, jsou zachyceny v soustavě tři 

základních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash-flow. 

Základním statickým pohledem na aktiva a pasiva je rozvaha, která je propojena s 

výkazem zisku a ztráty skrze položku výsledek hospodaření v běžném období, v němž jsou 

vyobrazeny výnosy a náklady podniku, které v rozvaze nenajdeme. Ve výkazu zisku a ztráty, 

v němž jsou vyobrazeny výnosy a náklady podniku, nám ale vzniká další problém a to ten, že 

jak náklady, tak výnosy časově neodpovídají skutečným peněžním pohybům, některé se 

dokonce ani nikdy peněžním pohybem nestanou- jako například odpisy. V neposlední řadě 

používáme ještě výkaz cash-flow neboli výkaz peněžních toků, proto abychom zachytili 

příjmy a výdaje, jež souvisí s přírůstky a úbytky peněžních prostředků. 

Vztahy mezi položkami zachycenými v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow 

jsou vidět v následujícím schématu:  
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Schéma č. 1: Provázanost účetních výkazů. Pramen: Růčková, Petra. Finanční analýza 

metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-

247-2481-2, s. 38. 

Při finanční analýze se nejčastěji pracuje s účetními výkazy sestavenými ke konci účetního 

období (konec roku, konec hospodářského roku) nebo s výkazy sestávanými k nějaké 

mimořádné události fúze, akvizice apod. 

Neúčetní výkazy 

Zde je paleta možnosti velmi široká a je na finančním analytikovi, aby poznal, které 

materiály budou užitečně k provedení finanční analýzy. 

Užitečným podkladem mohou byt mimo jiné: 

 statistické výkazy, a to jak interní tak externí například od ČSU, 

 informace ratingových a poradenských agentur, 

 vnitropodnikové směrnice tykající se všech oblasti podniku, 

 výhledy zpracované účetním oddělením či vedením podniku a to jak krátkodobé, často 

vyjádřené v číslech, tak dlouhodobé, většinou slovně popsané strategické záměry 

Především ve fundamentální analýze jsou velmi vhodně využitelná makrodata. Jsou to data 

agregovaná za celou ekonomiku, ve které podnik působí a mohou poskytnout vysvětleni ke 

změnám ukazatelů, které by jen z interních informaci podniku nebyly opodstatněné. Může se 

jednat o vývoj HDP, vývoj nezaměstnanosti, inflace, obchodní bilance a mnoha dalších 

ukazatelů. 

Velmi užitečné jsou i data popisující daný sektor ekonomiky, ve kterém podnik působí a s 

tím související údaje o konkurenci. 
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2 Možné druhy analýz používaných ve finanční analýze 

2.1 Horizontální a vertikální analýza 

Podle autorky Kislingerové a Hnilicy (2008) stěžejním bodem horizontální a vertikální 

finanční analýzy je rozbor finančních výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní 

údaje z účetních výkazu v určitých relacích, v určitých souvislostech. Horizontální analýza 

zkoumá vývoj určité veličiny v čase, Porovnává, jak se daná veličina změnila v rozdílných 

letech. Vertikální analýza naopak zkoumá strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké 

smysluplné veličině. Obě tyto analýzy změny pouze konstatují a neukazují však příčiny. 

2.1.1 Horizontální analýza 

Autorka Schollerová (2012) horizontální analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů 

v čase, hodnotí stabilitu a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje. 

Odpovídá na otázku: Jak se mění příslušná položka v čase. 

Horizontální analýzu můžeme provádět dvěma základními způsoby, kdy sledujeme: 

 podílovou analýzu; relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a 

ztrát; tj. poměřujeme hodnotu v období n k hodnotě v období minulém n-1. 

 rozdílovou analýzu; absolutní růst hodnoty položky; tj. sledujeme rozdíl položky 

v období n a n-1. 

2.1.2 Vertikální analýza 

Sleduje vztah položek účetních výkazů, vůči základní veličině. Hledá odpovědi na otázky: 

Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce jednotlivých položek? Je struktura majetku, 

kapitálu, tvorby zisku stabilní nebo dochází ke změnám? 

Cíle vertikální analýzy: 

 podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech, 

 podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

 podíl položek výsledovky na tržbách. 
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2.2 Ukazatelé finanční analýzy 

2.2.1 Ukazatele rentability 

Podle autorky Růčkové (2008) ukazatelé rentability vyjadřují, jak si firma vede v oblasti 

dosahování zisku. Díky analýze rentability jako poměrového ukazatele zjistíme jak je 

zhodnocený kapitál, který je do společnosti vložen. Důležitými informacemi, které získáme z 

účetních výkazu a použijeme při aplikací do analytických vzorců pro analýzu rentability, jsou: 

čistý zisk (EAT), zisk před zdaněním (EBT), zisk před zdaněním a úroky (EBIT) a zisk před 

zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA). Tyto hodnoty jsou většinou ve vzorci umístěny na 

pozici čitatele. Na pozici jmenovatele se nachází např. celková aktiva, vlastní kapitál, celkové 

tržby. 

 

Rentabilita aktiv (ROA - Return of Assets) je základním ukazatelem v analýze rentability. 

Jde o podíl zisku před zdaněním a úroky (EBIT) vzhledem celkovým aktivům. Tento ukazatel 

vyjadřuje intenzitu využití celkového majetku společnosti. 

 

ROA= 
    

              
                                                               (2.1) 

ROA .......... rentabilita aktiv 

EBIT ......... zisk před zdaněním a úroky 

Dalším ukazatelem je rentabilita vloženého kapitálu (ROI - Return on Investment), který 

vyjadřuje, jak je účinný investovaný kapitál. Udává úroveň čistého zisku, který je vytvořen 

dlouhodobými zdroji. 

ROI= 
   

         
                                                                        (2.2)                                              

ROI ...........   rentabilita vloženého kapitálu 

EAT ..........   čistý zisk 

Dlouhodobé zdroje vlastní kapitál+dl. závazky+dl.úvěry 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) vyjadřuje výnosnost akcionáři 

nebo vlastníky podniku vloženého kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, 

zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou. Růst ukazatele může predikovat 

zlepšení výsledku hospodaření nebo zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě. 

ROE= 
   

  
                                                                               (2.3)  

ROE .......... rentabilita vlastního kapitálu 

EAT .......... čistý zisk 

VK ............ vlastní kapitál 

 

Dalším ukazatelem, který patří do ukazatelů rentability je rentabilita tržeb (ROS – return 

on sales). Jde o poměr, kde v čitateli je výsledek hospodaření v různých podobách a ve 

jmenovateli jsou tržby, opět různým způsobem upravované podle účelu analýzy. 

ROS= 
   

     
                                                                             (2.4) 

ROS .......... rentabilita tržeb 

EAT .......... čistý zisk 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovní tržeb, tedy 

kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Tomuto ukazateli se v praxi někdy 

říká ziskové rozpětí. 

 

Nákladovost (ROC – return on costs) je poměr celkových nákladů k tržbám podniku. 

Bývá považován za doplňkový ukazatel k ukazateli rentability tržeb 

ROC= 1- 
    

     
 = 
          

     
                                                      (2.5) 

ROC .......... nákladovost 
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Rentabilita základního kapitálu vyjadřuje zisk, který je vyprodukován jednotkou 

základního kapitálu. Ukazatel je složen z poměru čistého zisku a základního kapitálu podniku. 

 

rentabilita ZK= 
   

  
                                                                     (2.6) 

EAT .......... čistý zisk 

ZK ............. základní kapitál 

 

2.2.2 Ukazatele aktivity 

Autor Sedláček (2007) ve své literatuře říká, že tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik 

hospodaří se svými aktivy. Je-li jich více, než je účelné, vážou v podniku kapitál, který by 

mohl být použit a tím pádem by  podniku rostl zisk. Má-li jich podnik nedostatek, pak se musí 

vzdát mnoha potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které 

by mohl získat. 

Ukazatel obrátky celkových aktiv vyjadřuje intenzitu využití stálých aktiv. Minimální 

hraniční hodnota se pohybuje na čísle 1,00. Když se tento ukazatel pohybuje nad touto 

hodnotou, podnik využívá svůj majetek efetktivně . Podniky nacházející se pod touto hranici 

nevyužívají svůj majetek efektivně. 

 

obrátka aktiv = 
           

                  
                                                 (2.7) 

Vázanost celkových aktiv nám podává informace o výkonnosti, s níž podnik využívá 

aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Čím je ukazatel nižší, tím lépe pro podnik 

 

vázanost aktiv = 
                  

           
                                                (2.8) 

Doba obratu aktiv sděluje počet dnů, ve kterých se celkový majetek podniku obrátí 

vzhledem k tržbám. 
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doba obratu aktiv = 
                    

     
 (dny)                                   (2.9) 

Doba obratu zásob je ukazatel, který vyjadřuje intenzitu využití zásob v podniku. Je to 

počet dnů, kdy je oběžný majetek ve formě zásob. 

 

doba obratu zásob = 
                      

            
 (dny)                             (2.10) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek sděluju průměrnou dobu splacení pohledávek. Hodnoty 

by se měly pohybovat v co nejmenších číslech z důvodu zvyšujícího se rizika nezaplacení. 

 

doba obratu pohledávek = 
                               

            
 (dny)         (2.11) 

 

Doba obratu závazků poskytuje odpověď na otázku, jak dlouho firma odkládá platbu 

faktur svým dodavatelům. Vypočítá se jako podíl průměrného stavu závazků z obchodního 

styku a průměrných denních tržeb na obchodní úvěr. 

 

doba obratu závazků = 
                                   

            
 (dny)       (2.12) 

 

2.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Autor Sedláček (2007) uvádí, že tyto ukazatele ukazují vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

financování podniku. Měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. K analýze 

zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, např.: 

 



16 

 

Celková zadluženost vypovídá o krytí cizího kapitálu majetkem společnosti. Vypočte se 

jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům. Se zvyšující se hodnotou 

ukazatele roste i riziko, které podstupují věřitelé.  

 

celková zadluženost = 
  

              
                                              (2.13) 

 

CK ............. cizí kapitál 

 

Doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti je kvóta vlastního kapitálu (finanční 

nezávislost). Jde o podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech podniku. 

 

finanční nezávislost = 
  

              
                                              (2.14) 

 

VK ............ vlastní kapitál 

 

Koeficient zadluženosti (debt to equity ratio) informuje o celkovém cizím kapitálu 

připadajícím na jednu korunu vlastního kapitálu. Doporučené hodnoty by se měly nacházet v 

rozmezí 80% až 100%. 

 

koeficient zadluženosti = 
  

  
                                                            (2.15) 

CK ............. cizí kapitál 

VK ............ vlastní kapitál 
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Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje krytí úroků EBITem. Hraniční hodnota tohoto 

ukazatele je 1,00 (100%), Když je podnik pod touto hranici není schopen krýt úroky ze svých 

výdělků. 

úrokové krytí = 
    

     
                                                                 (2.16) 

 

úrokové zatížení = 
     

    
                                                              (2.17) 

 

EBIT ......... zisk pře zdaněním a úroky 

 

Úrokové zatížení informuje, kolik odčerpávají nákladové úroky z EBITu. Ukazatel je 

převrácena hodnota úrokového krytí. Pro podnik je nejvýhodnější, když je hodnota úrokového 

zatížení co nejmenší. 

 

Dlouhodobé krytí aktiv měří podíl dlouhodobých zdrojů na celkových aktivech podniku. 

 

dlouhodobé krytí aktiv = 
                  

              
                                       (2.18) 

VK ............ vlastní kapitál 

 

Úrokové zatížení aktiv informuje o krytí celkového majetku podniku bankovními úvěry. 

 

úrokové zatížení aktiv = 
              

              
                                            (2.19) 
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2.2.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku splácet své závazky. Ukazatele likvidity poměřují 

to, čím se možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají se 

nejlikvidnější části aktiv podniku.
1
 

 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Informuje 

kolikrát firma je schopna splatit své závazky splatné v blízké budoucnosti. Hodnota toho 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 (150%) do 2,5 (250%). Nevýhodou je 

nemožnost přeměny OA v hotovost v krátkém čase. 

 

běžná likvidita = 
  

          
                                                         (2.20) 

 

OA ............ oběžná aktiva 

 

Pohotová likvidita vylučuje z OA zásoby a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v 

hotovosti a na bankovních účtech) a krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky. Pro zachování 

likvidity podniku by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. 

 

pohotová likvidita = 
         

          
                                                     (2.21) 

OA ............ oběžná aktiva 

 

Okamžitá likvidita nám říká, jaká je schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

V čitateli jsou peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty. Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

                                                 
1
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1.vyd. Brno:Computer Press, 2007 ISBN 978-80-251-1830-6. 

Str.66 
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okamžitá likvidita = 
                              

          
                      (2.22) 

 

Důležitou součásti analýzy likvidity je čistý pracovní kapitál (ČPK). Jedná se o část 

oběžných aktiv, které se přemění během jednoho roku na peněžní prostředky. Čistý pracovní 

kapitál představuje dl. kapitál, který kryje část oběžného majetku. Vysoká hodnota ČPK 

zajišťuje větší likviditu.
2
 

Metody výpočtu ČPK: 

ČPK = (VK+dl.závazky) – stálá aktiva            (2.23) 

ČPK = OA – krátkodobá pasiva                                                                                     (2.24) 

Podle autorky Dluhošové (2010) lze takovým způsobem čistý pracovní kapitál vyjádřit 

v rozvaze: 

                                                 

2
 D.Dluhošová : Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha:Ekopress 2010, ISBN 978-80-86929-68-2. 
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Schéma č. 2: Čistý pracovní kapitál v rozvaze 

Následující vzorec vyjadřuje podíl ČPK na celkových aktivech. 

podíl ČPK na CA = 
   

  
                                                               (2.25) 

ČPK .......... čistý pracovní kapitál 

CA ............. celková aktiva 

2.2.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Podle autorů Nývltové a Mariniče (2010) tyto ukazatele jsou využívány u podniků, které 

mají právní formu akciové společnosti. K výpočtu těchto ukazatelů se používá nejenom účetní 

výkazy typu VZZ, rozvaha a CF, ale také informace o kapitálových trzích. 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů tržní hodnoty je ukazatel čistého zisku na akcii - EPS 

(Earning Per Share). Tento ukazatel říká, jakou maximální hodnotu mohou vyplatit na akcii 

ve formě dividend. Růst hodnoty tohoto ukazatele vede ke zvýšení hodnoty firmy. Je to 

způsobeno zvyšujícím se zájmem o akcie z řad investorů. 
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EPS = 
   

                     
                                                   (2.26) 

 

Ukazatel dividendového výnosu (Dividend Yield) je významný zejména pro akcionáře a 

vyjadřuje vyplacenou dividendu na jednu kmenovou akcii.  

 

dividendový výnos = 
         

                
                                              (2.27) 

 

Ukazatel Price-Earning Ratio (P/E) je podíl tržní ceny akcie a čistého zisku na jednu 

akcii a sděluje tržní ocenění kmenové akcie vzhledem k očekávanému vývoji. 

 

price-earning ratio = 
                

                         
       (2.28) 

 

2.2.6 Provozní ukazatele 

Podle autora Sedláčka (2007) napomáhají tyto ukazatele managementu sledovat a 

analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, 

především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné vynakládaní jednotlivých 

druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu. 

Můžeme se setkat se těmito ukazateli: 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Tento 

ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. 

 

mzdová produktivita = 
      

    
 nebo  

               

    
                            (2.29) 

Mzdová nákladovost ukazuje zatížení tržeb osobními náklady. Hodnota by měla v čase 

klesat. 
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mzdová nákladovost = 
              

     
                                                  (2.30) 

Materiální náročnost tržeb vyjadřuje zatížení tržeb spotřebovaným materiálem a 

energiemi. 

 

materiálová náročnost tržeb = 
                            

     
                  (2.31) 

Vázanost zásob na tržby udává, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč tržeb. Hodnota by 

měla být minimální. 

vázanost zásob na tržby = 
      

     
                                                           (2.32) 

 

2.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ukazatel je založen na ekonomickém zisku, který je rozdílný od účetního zisku. Jedná se o 

přebytek výnosů, zůstávající firmě po zaplacení služeb výrobních faktorů, vč. nejen cizího, 

ale i vlastního kapitálu. Jde o hodnotu, která byla přidána hospodářskou činností firmy. 

Podle autorů Maříkové a Maříka (2005) ekonomický zisk definujeme jako zisk, který 

pokrývá nejen náklady, které jsou běžnou součásti fungování firmy, ale také náklady spojené 

s kapitálem v podniku. 

Ekonomická přidaná hodnota se používá v těchto oblastech: 

 ukazatel finanční stability, 

 kritéria pro ocenění podniku, 

 kritérium sloužící k mezipodnikovému srovnání. 

Ekonomickou přidanou hodnotu lze také definovat, jako čistý výnos z provozní činnosti 

společnosti. Tento výnos snížíme o náklady vlastního i cizího kapitálu ve firmě. Vzorec pro 

výpočet ukazatele EVA na bázi provozního zisku je: 

 

EVA = NOPAT – WACC * C                                                                                         (2.33) 
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EVA .......... ekonomický přidaná hodnota 

NOPAT ..... provozní zisk po zdanění 

WACC ...... vážený průměr nákladů na kapitál 

C................ investovaný kapitál ve firmě 

 

Firma vytváří hodnotu pro vlastníky, jestliže je EVA › 0, nebo když čistý provozní zisk je 

větší než náklady kapitálu násobené kapitálem. 

Bude-li NOPAT odpovídat právě minimálnímu výnosu požadovanému vlastníky (EVA=0), 

firma nebude vytvářet přidanou hodnotu. 

 Součástí vzorce jsou průměrné náklady na celkový kapitál (WACC). WACC nám udávají 

jaké má podnik náklady na celkový kapitál. Zahrnuje jak náklady kapitálu vlastního, tak 

náklady spojené s cizím kapitálem. 

 

WACC = iVK * 
  

 
 + iCK * 

  

 
 * (1 - d)             (2.34) 

WACC ...... náklady na celkový kapitál 

iVK ............. náklady na vlastní kapitál 

iCK ............. náklady na cizí kapitál 

VK ............ vlastní kapitál 

CK ............. cizí kapitál 

K ............... celkový kapitál 

d ................ daňová sazba 

Hodnota celkového firemního kapitálu (C) je kapitál, který je vázaný v aktivech. Tyto 

aktiva slouží k hlavnímu provozu podniku. 
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2.4 Bankrotní modely 

Podle autorky Růčkové (2008) mají tyto modely informovat o tom, zda je v dohledné době 

firma ohrožená bankrotem. Mezi příznaky, které napovídají brzkému konci podniku lze 

zařadit problémy s likviditou, rentabilitou kapitálu, ČPK, atd. 

2.4.1 Altmanův model (Z-skóre) 

 Tento model je založen na součtu hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je 

přiřazena různá váha. Model se uvádí ve třech verzích, které se liší v hodnotách vah 

jednotlivých poměrových ukazatelů. 

Pro analýzu našeho podniku je použitelný tento model: 

Z = 0,717 A+ 0,847 B+3,107 C+0,42 D+0,998 E                                                          (2.35) 

A ............... 
                

               
 

B................ 
                

              
 

C................ 
    

              
 

D ............... 
              

             
 

E ................ 
     

              
 

Firmy se mohou nacházet ve třech pásmech, které vypovídají o pravděpodobnosti bankrotu 

v budoucnu: 

Z ˃ 2,90 ........................... podniky s malou pravděpodobnosti bankrotu 

1,20 ≤ Z ≤ 2,90 ................ podniky v šedé zóně 

Z < 1,20 ........................... podniky s vysokou pravděpodobnosti bankrotu 

2.4.2 Taflerův model 

Byl publikován v roku 1977 a využíván 4 poměrové ukazatele. Podobně jak u modelu od 

Altamana i tento model se zabývá pravděpodobnosti bankrotu. Důraz je kladen na schopnost 

podniku dostát svým závazkům. 
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ZT = 0,53  
    

  
 + 0,13 

  

  
 + 0,18 

  

      
 + 0,16 

     

      
                                          (2.36) 

EBIT ......... zisk před zdaněním 

KZ ............. krátkodobé závazky 

OA ............ oběžná aktiva 

CK ............. cizí kapitál 

Pokud ZT je větší, než 0,3 jde o firmy s malou pravděpodobností bankrotu. Ovšem pokud 

naopak je ZT je menší než 0,2 lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností. 

 

2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční analýza využívající celých soustav ukazatelů patři již do kategorie 

komplexnějších. Předchozí ukazatele popisují finanční situaci podniku jedinou 

charakteristikou ovlivněnou mnoha příčinami. Analýza soustav ukazatelů je schopna 

poskytnout souhrnnou charakteristiku a dát alespoň částečnou představu o podobě 

jednotlivých ukazatelů. 

Následně mohou být do soustav ukazatelů promítány charakteristiky odvozené od 

empiricky zjištěného pozitivního nebo negativního vývoje finanční situace, což umožňuje na 

základě zjištěné souhrnné charakteristiky predikovat pravděpodobný vývoj finanční situace v 

budoucnosti, viz kapitola 3. 7. Bankrotní modely. 

Pří vytváření soustav se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem 

jsou pyramidové soustavy, slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli jejich rozkladem. 

b) Účelové výběry ukazatelů, které jsou sestavované na bázi komparativně-

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové 
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výběry ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci 

podniku (finanční zdraví), resp. predikovat jeho krizový vývoj.
3
 

Nejznámější aplikací soustavy ukazatelů je zcela bezpochyby pyramidový rozklad Du 

Pont. Základem tohoto schématu je Du Pont rovnice. 

 

ROA = 
    

     
 * 

     

              
 

Schéma č. 3: Pyramidový rozklad Du Pont 

 

Pramen: upraveno dle SEDLAČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: 

Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1830-6, s. 83. 

                                                 

3
 SEDLAČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydani. Brno: Computer Press, 2009.  ISBN 978-80-

251-1830-6, s. 81. 



27 

 

2.6 BALANCED SCORECARD (BSC) 

Podle autora Maříka (2007) je BSC důkladně strukturovaný systém upravující řízení 

podniku. Tento systém zajišťuje podniku implementaci strategie, kterou se rozhodl realizovat 

a využívá při tom několik prostředků k dosahování cílů. Mezi cíle podniku patří např. 

dosažení určité hodnoty výkonových ukazatelů, realizace finančních a nefinančních úkolů atd. 

Posláním BSC je tvorba předpokladů pro tvorbu strategie, její interpretaci do celého 

podniku a snahu o spojení dlouhodobých strategických cílů a snahu o zabezpečení prostředků 

na jejich tvorbu a udržení. 

Při aplikaci BSC v podniku hraje důležitou roli nejenom management, ale také vedoucí 

pracovníci a řádoví zaměstnanci firmy. Každý z nich je důležitým a nedílným článkem 

v řetězu, jehož účelem je zvýšení hodnoty podniku. 

Systém BSC je postaven na čtyřech perspektivách. Jsou to zákaznická perspektiva, 

finanční perspektiva, zákaznická a perspektiva učení se a růstu. Schéma č. 4 ukazuje grafické 

propojení těchto čtyř pohledů a jejich vzájemnou provázanost, vedoucí k tvorbě strategie 

podniku a vizi jeho majitelů. 

Schéma č. 4: Základní perspektivy BSC 

 

Zdroj: MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2.vyd: Ekopress, 2007 
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Perspektiva učení a růstu 

V současnosti je podniky investována velká částka peněžních prostředků a času ke zlepšení 

lidského kapitálu. Podnik počítá s výchovou kvalifikovaných sil, které mu zajistí efektivní 

výkon. Mezi nejčastější investice patří investice do kvalitních informačních systémů, vzdělání 

a schopností zaměstnanců a jejich spoluúčast na dění v podniku. Zlepšení lidského kapitálu 

také slouží k zvýšení přidané hodnoty podniku. Mít v dnešní době kvalitní zaměstnance je 

považováno za velikou výhodu na trhu. 

Perspektiva finanční 

Pro stanovení finanční perspektivy se využívá známé ukazatele, které jsou použity např. u 

finanční analýzy. Jedná se hlavně o ukazatele rentability (ROA, ROE…) nebo také ukazatel 

EVA. Systém BSC by měl propojit všechny perspektivy s finančním pohledem, aby byly 

zajištěny finanční cíle podniku. Poté by podnik měl reagovat na okolnosti, které negativně 

ovlivňuji finanční strategii firmy. 

Perspektiva zákaznická 

V dnešní době je spokojený zákazník indikátorem úspěšnosti firmy. V tomto ohledu může 

mít podnik několik cílů např. podíl zákazníků na trhu, jejich spokojenost, přetáhnutí od 

konkurence, zvýšení loajality a zisk nových zákazníků. Tyto cíle jsou mezi sebou spojeny a 

také propojují všechny perspektivy. 

Perspektiva interních procesů 

Jde o propojení různých procesů, které budou řídit a zajišťovat co nejefektivnější produkt. 

Zároveň tento výstup musí splňovat veškeré podmínky, které jsou požadovány zákazníkem. 

Mezi tyto procesy patří: 

1. Prodejní procesy – všechno co se týká prodeje daného výstupu. Důležitou součásti 

je i servis poskytnutý k danému produktu. 

2. Provozní procesy – vyhledání produktu zákazníkem, objednání a poskytnutí 

dodávky výrobku novému majiteli. 

3. Inovační procesy – jedná se o zlepšení produktu na vyžádání trhu nebo zákazníka. 

Metoda BSC má své klady i zápory. V současnosti je využívaná z důvodu její 

komplexnosti. Avšak její široký záběr zpracování může i odradit od její tvorby. Níže jsou 

uvedeny hlavní výhody a nevýhody této metody. 
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Výhody: 

 Komplexnost 

 Pružnost aplikace 

 Zohlednění všech aspektů pro tvorbu strategie 

 Možná kombinace s ukazateli 

 Vysoká informační hodnota 

 Tvorba vazeb mezi cíly 

 Efektivnost 

Nevýhody: 

 Náročnost na komunikaci a sběr informací 

 Nutnost kvalitního analytika a tvůrce strategie 

 

2.7 Finanční analýza pro potřeby stavebního podniku 

 Je pravděpodobné, že finanční analýza v prostředí stavebních firem (za předpokladu, že 

chceme, aby byla použitelná a nejednalo se o pouhou aplikaci několika vzorečků) se bude v 

nejrůznějších aspektech odlišovat od analýz podniků v jiných odvětvích. Stejně tak, pokud 

bychom rozebírali například problém složitosti legislativy v jednotlivých odvětvích 

hospodářství, bychom zcela jistě nevystačili s obchodním zákoníkem, popřípadě daňovými 

zákony, protože je prostě zkratka nutné badat vice do hloubky. Do úvahy by bylo nutné vzít 

právní předpisy tykající se stavebnictví v nejrůznějších souvislostech počínaje samozřejmě 

stavebním zákonem neboli zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řadu. 

Jelikož stavební trh je odlišný, co se týká finanční analýzy oproti jiným odvětvím a to jak 

logicky vzdáleným jako například maloobchodu, finančním službám, tak i sektorům 

stavebnictví bližším jako například strojírenství, reality a tak dále, rád bych v této kapitole se 

zabýval těmto specifikacím. 

2.7.1 Specifikace stavebního trhu 

Stavební trh má mnoho specifik, které se projevuji i ve finančním řízení a tím ovlivni i 

finanční analýzu. Dá se tedy říci, že pokud bychom viděli zpracovanou finanční analýzu 

stavebního podniku a nebylo by u ní uvedeno, o jaký typ podniku se jedna, s velkou 

pravděpodobnosti bychom poznali, že jde o firmu stavební. 
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2.7.2 Stavba-produkt stavební činnosti 

Stavbou se rozumí veškera stavební díla, které vznikají stavební nebo montážní technologii 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedeni, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využiti a dobu trváni.
4
 

 Většina staveb je považována za nemovitosti, a to má dalekosáhle účetní a daňové 

dopady, 

 doba výstavby je poměrně dlouhá a pohybuje se až na výjimky v rozmezí jednoho 

až deseti let. Tím pádem se v průběhu výstavby může změnit mnoho vnitřních i 

vnějších faktorů, 

 v 99 % procentech případů je stavba spojena s pozemkem, jenž vyžaduje 

dodatečnou investici, 

 existuje vysoká náročnost na různorodou lidskou práci (pro stavbu je třeba velký 

počet pracovníků různých profesi), 

 existuje velká spotřeba materiálu (stavebnictví je materiálově náročně, náklady na 

materiál tvoří v průměru 60 % nákladů, výjimkou jsou liniové stavby, kde hraje 

prim technika). 

 stavba bývá projektovaná a realizovaná dle individuálních potřeb a žádosti 

investora, čili zákazníka. 

2.7.3 Druhy zakázek 

Na financování stavební zakázky má zásadní vliv role investora – čili toho, kdo si stavbu 

objedná a zaplatí. Z hlediska charakteru investora je možné rozlišit následující druhy zakázek 

(v členění podle způsobu – zdrojů – financování): 

 veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní 

správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu), 

 soukromé zakázky, 

                                                 

4
 Zákon ze dne 14. března 2006 o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon). In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2006, částka 63, s. 1 - 104. ISSN 1211-1244, s. 3. 



31 

 

a) individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, které realizaci 

zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti), 

b) zakázky v rámci podnikatelské sféry (investorem je soukromá osoba (fyzická nebo 

právnická), která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti). 

 

V rámci stavebnictví jsou nejčastější stavební zakázky pro soukromé fyzické osoby, kdy 

stavby nejsou tak velké, a tudíž nejsou tolik časově a finančně náročné. 

Celý proces je patrný z následujícího schématu: 

 

Schéma č.4: Financování stavební zakázky 

 

Pramen: Vlastní tvorba 
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3 Aplikace stanoveného postupu řešení pro konkrétní 

předmětnou situaci 

3.1 Profil společnosti 

 

Název firmy:  PREFA W – trading, s.r.o. 

Sídlo:   Jablunkov, Plk. Velebnovského 165, PSČ 739 91 

Zápis do OR:  18. června 2001 

Jednatel   René Widenka, dat.nar. 15.prosince 1960 

Předmět podnikání: velkoobchod, zprostředkování služeb, reklamní činnost a  

marketing 

provádění staveb a jejich odstraňování, dokončování stavebních  

prací 

výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

 

3.2 Popis společnosti 

PREFA W - trading, s. r. o. působí na českém trhu již od roku 1997, kdy začala 

obchodovat s betonovými a železobetonovými výrobky. Za dobu své existence patří ke stále 

rostoucím dodavatelům stavebních materiálů, jako jsou betonové dlažby, prvky pro stavbu 

komunikací a terénní úpravy, prvky pro stavbu podzemních sítí, prvky pro bytovou a 

občanskou výstavbu, prvky pro městskou a zahradní architekturu. Mezi dodavatele podniku 

PrefaW s.r.o. patří renomovaní výrobci betonových produktů v České republice. Nemalou 

část obchodovaného zboží tvoří žulové produkty, jako žulové kostky, obrubníky a další 

atypické žulové výrobky. 
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Od roku 2006 nevystupuje firma PREFA W - trading, s. r. o. jen jako firma obchodní, ale i 

výrobní a to v oblasti betonových dílců, například silniční panely, rámové propustky, opěrné 

stěny Grefa tvaru T a L, prvky Planex a další betonové výrobky. Dále firma zajišťuje i 

atypickou výrobu betonových prvků dle zadání zákazníka. 

V roce 2006 byl otevřen první prodejní sklad v Třinci, kde mohou zákazníci zakoupit 

především betonové a železobetonové výrobky - zámkovou dlažbu, obrubníky, skruže 

apod., plastové potrubí, tvarovky, cement a omítkové směsi. 

Následně v roce 2008 prodejní sklad v Konici, kde je nabízený sortiment rozšířen o další 

prvky stavebnin, jako jsou zdící materiály, cement, omítkové směsi, střešní krytiny, 

keramické obklady, dlažby, izolační materiály, komínové systémy, sádrokartony, okna, dveře 

a sanitu. 

Na všech prodejních místech společnosti jsou zákazníkům k dispozici vybudované 

výstavní vzorkovnice dlažeb a prvků městské a zahradní architektury. Zde je možnost 

shlédnout všechny druhy nabízených dlažeb. 

Služby, které firma nabízí, jsou následující: 

 kromě prodeje sortimentu stavebnin poskytuje společnost svým zákazníkům 

poradenskou službu při výběru stavebních materiálů, 

 dovoz materiálu na stavbu, 

 zpracování cenové nabídky, včetně dopravy na stavbu, 

 zajištění pokládky zámkové dlažby. 

3.3 SWOT analýza  

Jde o metodu, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: 

Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené 

s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu 

opatření), apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. 

při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického 

(dlouhodobého) plánování společnosti. 
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3.3.1 S-silné stránky: 

K silným stránkám podniku patří dlouhodobé postavení na trhu. Firma působí na trhu už 

nějakých 12 let tím pádem má dobré a dlouhodobé vztahy se zákazníky a partnery. K další 

výhodě patří znalost trhu v oboru působení. Tento trh je už velice dobře zmapovaný. 

K neposlední řadě patří k výhodám pružnost podniku zareagovat na dané události. Je to dané 

tím, že firma patří k menším na trhu a organizační struktura není tak rozvinutá. 

3.3.2 W-slabé stránky: 

Slabé stránky firmy spatřuji v chybějící strategii a vizi podniku. Důvodem může být 

nedostatečné manažerské a řídící znalosti. Firma nemá kvalitní manažery. V poslední době 

došlo k odchodu klíčových zaměstnanců ke konkurenci. Často málo výdělečné zakázky taky 

patří ke slabým stránkám podniku, jak i užší prodejní sortiment. 

3.3.3 O-příležitosti: 

K největší příležitosti podniku patří výstavba satelitních městeček, kde je možná dodávka 

materiálu. K dalším patří zaměření se na kvalitu výrobků, než na cenu, protože jak víme, 

zákazník chce kvalitu a klidně si za ní i připlatí. Spolupráce s novými zahraničními dodavateli 

taký skýtá určité příležitosti v podobě snížení ceny materiálu. V neposlední řádě příznivý 

demograficky vývoj, kde natalita je větší než mortalita jde taky brát za příležitost firmy 

PrefaW. 

3.3.4 T-hrozby: 

K hrozbám firmy PrefaW patří recese světové ekonomiky a tudíž i nepříznivá predikce 

v oblasti stavebnictví. Nižší kupní síla obyvatelstva jde ruku v ruce se zvyšující se schopností 

zákazníka jednat o ceně. V neposlední řadě k hrozbám patří cenové války a nekalá 

konkurence ve snaze přitáhnout zákazníky a také pracovní síly na svoji stranu. 
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3.4 Finanční analýza podniku PrefaW s.r.o. 

Z finanční analýzy je zjistíme informace pro posuzování finančně-ekonomické výkonnosti 

podniku. Díky zjištěným poznatkům a informacím, může podnik sledovat, jak si vede v 

klíčových oblastech a přizpůsobit řízení firmy. Analýza nám pomůže identifikovat problémy, 

kterým podnik čelí a které mohu negativně ovlivnit jeho fungování. Pomocí účelně 

strukturovaných analytických ukazatelů můžeme hodnotit výkonnost podniku jako celku nebo 

jeho jednotlivých částí a můžeme realizovat kroky, vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti. 

Výsledky zjištěné analýzou jsou důležitým zdrojem informací, jak pro interní potřeby, tak i 

pro externí subjekty. Posuzování výkonnosti podniku berou např. banky jako jednu z 

rozhodujících informací pro půjčení kapitálu podniku. Znalost výsledků pomůže v interním 

prostředí zejména manažerům pro finanční řízení podniku a realizaci budoucích projektů a 

opatření. Díky informacím mohou určit optimální kapitálovou strukturu, velikost majetku, 

počet zaměstnanců, analyzovat efekty investiční činnosti, atd. 

Finanční analýza, kterou se v této diplomové práci zabývám, byla provedena v podniku 

PrefaW s.r.o. Jako zdroj informací mi posloužily účetní výkazy, které mi byly poskytnuty 

samotným podnikem. Jedná se o výkaz zisku a ztrát a rozvahu v období 2008-2011.  

Nejprve budu zkoumat majetkovou a vlastnickou strukturu podniku v čase. To znamená, 

jak se tyto struktury změnily v období 2008-2011. 

Následně se podíváme na vývoj výnosů a nákladů opět v období 2008-2011. 

A v neposlední řadě budu zkoumat několik druhů ukazatelů zaměřených na rentabilitu, 

zadluženost, schopnost podniku splácet své závazky (likviditu), dále pak aktivitu a 

nákladovost a porovnám jejich vývoj v časovém horizontu. Finanční analýza bude provedena 

pro tyto oblasti.: 

 Analýza rentability 

 Analýza zadluženosti 

 Analýza likvidity 

 Analýza provozních ukazatelů 

 Analýza aktivity 

Zmíněné druhy analýz nejvíc prokazují finanční situaci podniku a analyzují výkonnost 

podniku a identifikují možné problémy, které v podniku nastaly. 
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K jednotlivým analytickým propočtům bude uveden komentář. Tyto propočty vychází 

z dat (rozvaha a výkaz zisku a ztráty), které jsou uvedeny v přílohách této diplomové práce. 

Výsledky budu porovnávat a interpretovat s ohledem na změnu času. 

3.4.1 Vývoj majetkové a vlastnické struktury podniku 

Vývoj majetkové struktury 

Vývoj majetkové struktury nám ukazuje, jak se jednotlivé majetkové položky podílí na 

jeho celkovém majetku. V následující tabulce 3.1 vidíme vývoj majetkové struktury v období 

2008-2011. 

 

 
2008 2009 2010 2011 

 

částka 
v tis. Kč % 

částka 
v tis. Kč % 

částka 
v tis. Kč % 

částka 
v tis Kč % 

Aktiva celkem 27 152 100,00% 43 760 100% 44 747 100% 39 598 100% 

Dlouhodobý majetek 861 3,17% 12 584 28,76% 10 585 23,66% 9 164 23,14% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 861 3,17% 12 584 28,76% 10 585 23,66% 9 164 23,14% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0% 

Oběžná aktiva 26 028 95,86% 29 579 67,59% 33 411 74,67% 30 375 76,71% 

Zásoby 1 446 5,33% 3 690 8,43% 5 710 12,76%  3 677 9,29% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 951 2,17% 0 0% 1 031 2,60% 

Krátkodobé pohledávky 19 025 70,07% 18 227 41,65% 20 185 45,11% 17 039 43,03% 

Krátkodobý finanční majetek 5 557 20,47% 6 711 15,34% 7 516 16,80% 8 628 21,79% 

Časové rozlišení 263 0,97% 1 597 3,65% 751 1,68% 59 0,15% 

Tabulka 3.1 Majetková struktura podniku PrefaW v období 2008-2011 

Z následující tabulky je patrné, že od roku 2008 se majetková struktura výrazně změnila. Je 

to dané tím, že vzrostl podíl dlouhodobého majetku na celková aktiva společnosti a snížil se 

podíl oběžných aktiv. V roku 2009 vzrostl podíl dlouhodobého majetku oproti roku 2008 o 

necelých 29 procentních bodů a podíl oběžných aktiv se snížil o necelých 28%, jak je taky 

možno vidět z následujícího grafu 3.1 

Co se týká oběžných aktiv, tak největší podíl mají v každém roce krátkodobé pohledávky. 

Od roku 2009, ale došlo ke snížení podílu krátkodobých pohledávek na oběžná aktiva. Tuto 

skutečnost ukazuje i graf 3.2 
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Graf 3.1 Vývoj majetkové struktury podniku v období 2008-2011 

 

Graf 3.2 Podíl jednotlivých složek na OA  

Vývoj vlastnické struktury 

Analogicky jak u vývoje majetkové struktury jde o podíl jednotlivých položek na 

celkových pasivech podniku. Tabulka 3.2 zachycuje tuto skutečnost v období 2008-2011. 
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2008 2009 2010 2011 

 

částka 
v tis Kč % 

částka 
v tis Kč % 

částka 
v tis Kč % 

částka 
v tis. Kč % 

Pasiva celkem 27 152 100,00% 43 760 100,00% 44 747 100,00% 39 598 100,00% 

Vlastní kapitál 10 360  38,16% 11 210 25,62% 6 351 14,19% 2 463 6,22% 

Základní kapitál 200 0,74% 200 0,46% 200 0,45% 200 0,51% 

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 20 0,07% 20 0,05% 20 0,04% 20 0,05% 
Výsledek hospodaření z minulých 
let 7 052 25,97% 10 141 23,17% 10 989 24,56% 6 132 15,49% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 3 088 11,37% 849 1,94% -4 858 -10,86% -3 889 -9,82% 

Cizí zdroje 16 792 61,84% 32 511 74,29% 38 330 85,66% 36 957 93,33% 

Rezervy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,23% 

Krátkodobé závazky 16 191 59,63% 25 171 57,52% 27 252 60,90% 22 176 56,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 601 2,21% 7 340 16,77% 11 078 24,76% 14 688 37,09% 

Časové rozlišení 0 0,00% 39 0,09% 66 0,15% 178 0,45% 

Tabulka 3.2 Vlastnická struktura podniku PrefaW v období 2008-2011 

Z tabulky 3.2 je možno odečíst, že na celkových pasivech podniku se podílí nejvíc cizí 

zdroje. Jde vidět stoupající tendenci podílu cizích zdrojů na pasivech podniku. Je to 

způsobeno zadlužováním podniku a zvyšováním bankovních úvěrů a výpomocí. Co se týká 

podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech podniku, tak ten v období od roku 2008 do 

roku 2011 klesl na polovinu. Z této tabulky je jasně vidět že je podnik stále více a více 

zadlužován. Příčinu vidím ve velmi vysokých nákladech společnosti, kdy podnik nestačí tyto 

náklady z vlastních zdrojů uhrazovat a potřebuje stále vyšší úvěr.  

Následující graf 3.3 tento vývoj zobrazuje graficky. 

 

Graf 3.3 Vývoj vlastnické struktur podniku 
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3.4.2 Vývoj tržeb 

Vývoj tržeb se od roku 2008 nevyvíjí pro podnik PrefaW s.r.o. vůbec příznivě. 

Z následující 3.3 tabulky je jasně patrný pokles tržeb, kdy od roku 2008 do roku 2011 klesla 

hodnota o necelých 50%. Největší podíl na celkových tržbách podniku mají tržby za prodej 

zboží. Největší příčinu poklesu tržeb spatřuji ve dvou faktorech. Prvním faktorem je úbytek 

státních zakázek, kde podnik PrefaW s.r.o. byl dodavatel materiálu, konkrétně betonových 

výrobků. Do roku 2009 v okolí Jablunkovska byly realizovány dva velké projekty. Prvním 

projektem byla modernizace železniční tratě Třinec-Čadca, kde podnik byl jedním 

z dodavatelů betonových pražců. Dalším velkým projektem byla výstavba silničního obchvatu 

Jablunkova. Druhým faktorem je nárůst konkurence a tím pádem i větší vyjednávající síla 

zákazníků. V dnešní době, kdy je trh přesycen konkurencí ve všech oborech, má zákazník 

větší možnost výběrů a také porovnání cen. Tím dochází k filtraci podniků podle ceny. Čím je 

podnik schopný určitou zakázku udělat za nižší cenu, tím je zákazníkem více preferován. 

 

 
2008 2009 2010 2011 

 

částka v tis. 
Kč % 

částka v 
tis. Kč % 

částka 
v tis. 

Kč % 
částka 
v tis.Kč % 

Tržby 115 664 100% 102 478 100% 96 172 100% 69 427 100% 
Tržby za prodej zboží 111 714 97% 98 220 96% 91 450 95% 66 648 96% 
Tržby za prodej vl. výrobků a 
služeb 3 850 3% 4 258 4% 4 632 5% 1 672 2% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 100 0% 0 0% 90 0% 1 107 2% 
Tržby z prodeje cenných papírů 
a vkladů 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Tabulka 3.3 Vývoj tržeb  

V následujícím grafu 3.4 je vývoj tržeb zachycen také graficky. 
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Graf 3.4 Vývoj tržeb 

 

3.4.3 Vývoj výnosů a nákladů 

Tabulka 3.4 ukazuje vývoj výnosů, nákladů a hospodářských výsledků ve všech činnostech 

firmy PrefaW  (provozní, finanční, mimořádné) v období 2008-2011. 

  2008 2009 2010 2011 

Provozní výnosy 116 147 000 102 456 000 97 692 000 69 958 000 

Provozní náklady 111 526 000 101 056 000 99 289 000 73 551 000 

Provozní HV 4 621 000 1 400 000 -1 597 000 -3 593 000 

Finanční výnosy 1 000 1 000 61 000 22 000 

Finanční náklady 352 000 399 000 588 000 715 000 

Finanční HV -351 000 -398 000 -527 000 -693 000 

Daň z příjmu za b. č. 856 000 270 000 0 48 000 

HV za běžnou činnost 3 035 000 865 000 -4 862 000 -3 889 000 

Mimořádné výnosy 65 000 87 000 0 0 

Mimořádné náklady 12 000 103 000 4 000 0 

Daň z příjmu za m. č. 0 0 0 0 

Mimořádný HV 53 000 -16 000 -4 000 0 

Výnosy celkem 116 213 000 102 544 000 97 753 000 69 980 000 

Náklady celkem 112 746 000 101 828 000 99 881 000 74 314 000 

Hospodářský výsledek za 
úč. ob 3 467 000 716 000 -2 128 000 -4 334 000 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 3 891 000 1 135 000 -4 862 000 -3 841 000 

Tabulka 3.4 Vývoj výnosů a nákladů  
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Z tabulky je patrný jasný převis nákladů nad výnosy v roku 2010 a 2011. Tento jev 

generuje záporný hospodářský výsledek, tzn. ztrátu. Největší vliv na záporný hospodářský 

výsledek má pokles provozních výnosů. V roku 2008 tyto výnosy činily 116 147 000 Kč a 

v roku 2011 tyto výnosy klesly skoro na polovinu a činily 69 958 000 Kč. 

Důvody toho, že hospodářský výsledek se od roku 2010 dostal do záporných hodnot, vidím 

ve dvou faktorech. Prvním faktorem je pokles tržeb. Více je k tomu řečeno v kapitole 3.4.2. 

Druhým a neméně důležitým faktorem jsou vysoké náklady podniku. Konkrétně jde osobní 

náklady. 

Řešení tohoto problému spatřuji v celkové analýze nákladů podniku a možnosti ušetření 

v různých položkách nákladů (hlavně jde o náklady osobní). 

V grafu 3.5 je zachycen vývoj provozní činnosti v období 2008-2011. V grafu je možno 

vidět pokles provozního HV a provozních výnosů. 

 

 

 Graf 3.5 Vývoj provozní činnosti 
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V následující tabulce 3.5 jsou zobrazeny všechny druhy hospodářských výsledků firmy 

PrefaW. 

v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 
Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní ….. 

EBIT 4140 1408 -4422 -3265 
Hospodářský výsledek před odečtením daně z příjmu ….. 

EBT 3891 1135 -4862 -3841 

Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu ….. EAT 3035 865 -4862 -3889 

Výsledek hospodaření po zdanění - čistý zisk … NI 3088 849 -4866 -3889 

Tabulka 3.5 Vývoj hospodářských výsledků 

Z tabulky je patrný přechod z kladného hospodářského výsledku do záporného v roku 

2010. Následující grafy ukazují vývoj EBITu  a EATu v období 2008-2011. 

       

Graf 3.6 Vývoj EBITu v období 2008-2011 

           

Graf 3.7 Vývoj EATu v období 2008-2011 
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3.4.5 Analýza likvidity 

Ukazatelé platební schopnosti (likvidity) nás informují o schopnosti podniku dostát svých 

závazků. Likvidita podnik informuje, jak rychle podnik získá peněžní prostředky na 

reprodukci své podnikatelské činnosti. Ukazatele jsou založeny na poměru oběžného majetku 

ke krátkodobým závazkům. Za krátkodobé závazky jsou považovány krátkodobé závazky u 

obchodního styku a krátkodobé bankovní úvěry. V analýze likvidity se můžeme setkat se 

třemi různými druhy likvidit. Jedná se o likviditu běžnou, pohotovou a okamžitou. Způsoby 

výpočtů jednotlivých likvidit je uveden v teoretické části v kapitole 2.2.4. 

Běžná likvidita 

V tabulce 3.6 je uvedena běžná likvidita jinak také likvidita třetího stupně a její vývoj 

v období čtyř let. Tento ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující 

pro hodnotu vyšší než 1,5 (150%). 

Ukazatele běžné likvidity 2008 2009 2010 2011   

 

                                  

                  
 

161% 114% 123% 132%   

Tabulka 3.6 Běžná likvidita 

Z tabulky vidíme, že ve všech čtyřech sledovaných letech se likvidita drží nad 100%, což 

je pro podnik PrefaW velice pozitivní zpráva. V roku 2008 dosáhla tato likvidita největší 

hodnoty 161%. Naopak nejnižší hodnota se objevila v roku 2009, kde dosahuje výši 114%.  

Pohotová likvidita 

Dalším ukazatelem je pohotová likvidita (likvidita II. stupně). Tento ukazatel bere v potaz 

jen pohotové prostředky a krátkodobé pohledávky (splatnost do jednoho roku). Ideální 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,00 (100%) až 1,5 (150%). Tabulka zachycuje 

tento ukazatel v podniku. Podnik se nachází v této doporučené hranici. 

Ukazatele pohotové likvidity 2008 2009 2010 2011   

                              

                   
 

 

152% 99% 102% 116%   

Tabulka 3.7 Pohotová likvidit 
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Okamžitá likvidita 

Posledním ukazatelem likvidity je okamžitá likvidita. Do čitatele se dosazují peníze a 

jejich ekvivalenty. Tento druh má velice malou vypovídající hodnotu o likviditě podniku, 

díky své nestabilitě. Podle literatury je likvidita zajištěna při hodnotě alespoň 0,2 (20%). 

Z následující tabulky je možno vysledovat, že ve všech sledovaných obdobích se tato hodnota 

pohybuje nad 0,2. 

Ukazatele okamžité likvidity 2008 2009 2010 2011   

                

                  
 

 
34% 27% 28% 39%   

              

Tabulka 3.8 Okamžitá likvidita 

V následujícím grafu 3.8 je možno pozorovat průběh likvidit všech tří stupňů v období 

2008-2011. 

 

Graf 3.8 Graf ukazatelů likvidity 

Tyto ukazatele slouží podniku jako informace o jeho solventnosti. Podmínkou solventnosti 

je, aby podnik měl část majetku vázanou ve formě, jíž může platit – tedy ve formě peněz 

(nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné v peníze). Při nedostatečné likviditě hrozí 

podniku nemožnost splácení svých závazků vlastními zdroji a to vede k pořizování úvěrů a 

zadlužování podniku. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

180% 

2008 2009 2010 2011 

Graf ukazatelů likvidity 

běžná likvidita pohotová likvidita okamžitá likvidita 



45 

 

V analýze likvidity je vhodné zahrnout i podíl pohledávek a zásob na oběžných aktivech. 

Těmito ukazateli je objasněna struktura oběžných aktiv, které jsou důležité pro likviditu 

podniku. 

Tabulka 3.9 ukazuje podíl krátkodobých pohledávek na oběžných aktivech podniku 

PrefaW v období 2008-2010. Tato hodnota se v průměru pohybuje kolem 65%. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3.9 Podíl krátkodobých pohledávek na OA 

V tabulce 3.10 jsou uvedeny hodnoty podílu zásob na OA. Tyto hodnoty by neměly být 

z důvodu malé likvidity zásob příliš vysoké. 

  2008 2009 2010 2011 

oběžná aktiva 26 028 000 29 579 000 33 411 000 30 375 000 

zásoby 1 446 000 3 690 000 5 710 000 3 677 000 

podíl zásob na 
OA 5,56% 12,48% 17,09% 12,11% 

Tabulka 3.10 Podíl zásob na OA 

3.4.6 Čistý pracovní kapitál 

Jedním z nezbytných ukazatelů finanční analýzy je čistý pracovní kapitál (ČPK). ČPK lze 

charakterizovat jako část oběžných aktiv, které se během období přemění na pohotovostní 

peněžní prostředky. Udává velikost dlouhodobých aktiv, které pokrývají část aktiv oběžných. 

Čistý pracovní kapitál je pro podnik důležitý z důvodu likvidity. Čím je větší hodnota ČPK 

v podniku, tím je větší ochrana před neočekávanými situacemi, které ohrožují finanční 

stabilitu podniku. Tabulka zachycuje vývoj ČPK v období čtyř let ve firmě PrefaW s.r.o. 

 

 

  2008 2009 2010 2011 
oběžná aktiva 26 028 000 29 579 000 33 411 000 30 375 000 

krátkodobé 
pohledávky 19 025 000 18 227 000 20 185 000 17 039 000 

podíl 
krátkodobých 

pohledávek 
na OA 73,09% 61,62% 60,41% 56,10% 
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Tabulka 3.11 Vývoj ČPK  

Vývoj ČPK má kolísavý trend. V roku 2008 dosáhla hodnota svého maxima, naopak v roce 

2009 byla na svém minimu. Je to způsobeno velikostí oběžných aktiv a růstem krátkodobých 

závazků. 

Další tabulka ukazuje podíl čistého pracovního kapitálu na celkových aktivech podniku. 

Podíl je celkem vysoký a je zapříčiněný nízkou hodnotou celkových aktiv. 

  2008 2009 2010 2011 

ČPK 9 837 000 4 408 000 6 159 000 8 199 000 

Celková aktiva 27 152 000 43 760 000 
44 747 

000 
39 598 

000 

podíl ČPK na 
celkových 

aktivech 36,23% 10,07% 13,76% 20,71% 

Tabulka 3.12 Podíl ČPK na celkových aktivech 

Podíl ČPK na oběžných aktivech by se měl pohybovat v kladných číslech. Kdyby se 

hodnoty dostaly do záporu, znamenalo by to, že dlouhodobý majetek je kryt krátkodobými 

zdroji. Ideální rozmezí by se mělo pohybovat mezi 30% až 50%. Tuto hodnotu splňuje podnik 

jenom v roce 2008, kde podíl ČPK na oběžných aktivech má hodnotu necelých 38%. 

V dalších letech se drží pod touto hranici. Je to způsobeno zejména vysokým ČPK. 

  2008 2009 2010 2011 
ČPK 9 837 000 4 408 000 6 159 000 8 199 000 

oběžná 
aktiva 26 028 000 29 579 000 

33 411 
000 

30 375 
000 

podíl ČPK na 
oběžných 
aktivech 37,79% 14,90% 18,43% 26,99% 

Tabulka 3.13 Podíl ČPK na oběžných aktivech 

Tabulka 3.14 se zabývá podílem ČPK na krátkodobých závazcích. Nejvyšší hodnotu 

vykazuje rok 2008, kde tento podíl nabyl hodnotu necelých 61%, z důvodu vysokého ČPK. 

V posledních letech tato hodnota opět stoupá. 

 

  2008 2009 2010 2011 

oběžná aktiva 26 028 000 29 579 000 33 411 000 30 375 000 

krátkodobé 
závazky 16 191 000 25 171 000 27 252 000 22 176 000 

   ČPK 9 837 000 4 408 000 6 159 000 8 199 000 
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  2008 2009 2010 2011 

ČPK 9 837 000 4 408 000 6 159 000 8 199 000 

krátkodobé 
závazky 16 191 000 25 171 000 27 252 000 22 176 000 

podíl ČPK na 
krátkodobých 

závazcích 60,76% 17,51% 22,60% 36,97% 

Tabulka 3.14 Podíl ČPK na krátkodobých závazcích  

Z tohoto ukazatele plyne, jak je podnik schopný zajistit likviditu. ČPK chápeme jako určitý 

finanční fond, který je určen na brzkou úhradu krátkodobých dluhů. Vidíme, že podíl ČPK na 

krátkodobých závazcích rok od roku roste. Pro podnik z toho plyne, že v případě nějaké 

neočekávané situace je podnik schopný z nějaké části splácet své dluhy. 

 

3.4.7 Analýza rentability 

Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi 

finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které 

jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou 

aktivitu z podniku vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se 

v budoucnu zaměřit. 

Výpočet rentability pro podnik PrefaW s.r.o. byl prováděn pomocí několika poměrových 

ukazatelů. Jak zdroj informací byly použity účetní výkazy v období 2008-2011. 

Ukazatel ROA vyjadřuje produkční sílu podniku. Vypočte se jako poměr zisku před 

zdaněním (EBIT) k celkovým aktivům. Tento poměrový ukazatel ukazuje v posledních dvou 

letech zápornou hodnotu. Důvodem je záporný zisk před zdaněním (EBIT) v roce 2010 a 

2011. Tabulka 3.15 zachycuje ukazatel ROA v období 2008-2011 v podniku PrefaW s.r.o. 

  2008 2009 2010 2011 

EBIT 4 140 000 1 408 000 -4 422 000 -3 265 000 

celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

ROA 15,25% 3,22% -9,88% -8,25% 

Tabulka 3.15 Ukazatel ROA 

Ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu) informuje majitele o úspěšnosti vlastního 

kapitálu v podniku. Jedná se o podíl EBITu a vlastního kapitálu. Největší záporné hodnoty 
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dosahuje tento ukazatel v roce 2011. Důvodem je nejenom záporný EBIT, ale také velice 

nízká hodnota vlastního kapitálu, z důvodu neuhrazené ztráty z předešlého roku. 

 

 

  2008 2009 2010 2011 

EBIT 4 140 000 1 408 000 -4 422 000 -3 265 000 

vlastní kapitál 10 360 000  11 210 000  6 351 000  2 463 000  

ROE 39,96% 12,56% -69,63% -132,56% 

Tabulka 3.16 Ukazatel ROE 

Ukazatel ROS (rentabilita tržeb) ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu 

tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení všech jejich nákladů na 

cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. Vypočítá se jako poměr EBITu a tržeb. 

 

  2008 2009 2010 2011 

EBIT 4 140 000 1 408 000 -4 422 000 -3 265 000 

Tržby 115 564 000  102 478 000  96 082 000  68 320 000  

ROS 3,58% 1,37% -4,60% -4,78% 

Tabulka 3.17 Ukazatel ROS 

Z tabulky jsou patrné záporné hodnoty v roce 2010 a 2011, zapříčiněné ztrátou 

v hospodaření. Svého maxima dosáhl ukazatel ROS v roku 2008, kde dosahoval hodnotu 

3,58%. 

Zisková marže se vypočítává jako podíl čistého zisku a tržeb podniku. Následující tabulka 

4.17 ukazuje vývoj ziskové marže v období 2008-2011. Opět jsou zde vidět záporné hodnoty 

v roku 2010 a 2011. Svého maxima dosáhla v roku 2008, kde dosáhla hodnoty 2,87%. 

  2008 2009 2010 2011 

čistý zisk 3 088 000 849 000 -4 866 000 -3 889 000 

Tržby 115 564 000  
102 478 

000  96 082 000  68 320 000  

zisková marže 2,67% 0,83% -5,06% -5,69% 

Tabulka 3.18 Zisková marže 

Graf 3.9 zobrazuje průběh všech ukazatelů výše rozebraných v období 2008-2011 

v podniku PrefaW s.r.o. 
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Graf 3.9 Graf ukazatelů rentability 

3.4.8 Analýza zadluženosti 

Podle autorky Růčkové (2008) pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik 

používá k financování svých aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. 

Ukazatele zadluženosti tedy udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. 

Ukazatel celkové zadluženosti je pro analýzu jeden z nejdůležitějších. Důvodem je 

informace vedoucí k zjištění pokrytí celkového majetku (aktiv) cizími zdroji. Ideální hodnota 

by se měla pohybovat mezi 30% až 60%. Tabulka 3.19 ukazuje celkovou zadluženost podniku 

PrefaW s.r.o. v období 2008-2010. Nejblíže se ideální hodnotě pohybuje tento ukazatel v roce 

2008, kdy se zadluženost pohybuje na hodnotě 61%. 

Společně s ukazatelem finanční nezávislosti, který je zobrazen v tabulce 3.20 je jejich 

součet roven 1. Analogicky k ukazateli celkové zadluženosti ukazuje, kolik procent 

z celkových aktiv podniku je financováno vlastním kapitálem podniku. 

  2008 2009 2010 2011 
cizí kapitál 16 792 000 32 511 000 38 330 000 36 957 000 

celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

celková zadluženost 61,8% 74,3% 85,7% 93,3% 

Tabulka 3.19 Celková zadluženost 
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  2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 10 360 000  11 210 000  6 351 000  2 463 000  

celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

finanční 
nezávislost 38,2% 25,6% 14,2% 6,2% 

Tabulka 3.20 Finanční nezávislost 

Míra zadluženosti je poměr cizího a vlastního kapitál. U podniku PrefaW se tyto hodnoty 

vyjádřené v procentech se pohybuji ve vysokých hodnotách. Je to zapříčiněno rostoucím 

cizím kapitálem a snižujícím se vlastním kapitálem společnosti. Tabulka 3.21 tuto skutečnost 

zobrazuje. 

  2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 10 360 000  11 210 000  6 351 000  2 463 000  

cizí kapitál 16 792 000 32 511 000 38 330 000 36 957 000 

míra zadluženosti 162,1% 290,0% 603,5% 1500,5% 

Tabulka 3.21 Míra zadluženosti 

Pomoci ukazatele zachyceného v tabulce 3.22 je zobrazeno krytí celkových aktiv podniku. 

Jako zdroj krytí jsou použity bankovní úvěry. 

  2008 2009 2010 2011 

bankovní úvěry 601 000 7 340 000 11 078 000 14 688 000 

Celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

úvěrové zatížení 
aktiv 2,21% 16,77% 24,76% 37,09% 

Tabulka 3.22 Úvěrové zatížení aktiv 

Z tabulky je patrné, že úvěrové zatížení aktiv stoupá z důvodu zvyšujících se bankovních 

úvěrů. 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem vyjadřuje podíl vlastního kapitálu a stálých aktiv. 
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  2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál 10 360 000  11 210 000  6 351 000  2 463 000  

stálá aktiva 861 000 12 584 000 10 585 000 9 164 000 

krytí stálých aktiv 
vlastním 

kapitálem 12,03 0,89 0,60 0,27 

Tabulka 3.23 Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

V roce 2008, jak je z tabulky patrné, došlo k velkému překapitalizování podniku z důvodu 

převisu vlastního kapitálu nad stálými aktivy. 

V ukazateli úrokového krytí je vyjádřeno krytí nákladových úroků pomocí zisku před 

úroky a zdaněním. Podniky se snaží o co největší míru tohoto ukazatele, protože svědčí o 

zdravé finanční situaci ve firmě. Následující tabulka nám uvádí, že v roce 2008 byly 

nákladové úroky kryty 16,6 krát. Jelikož od roku 2010 se zisk dostal do záporných hodnot, 

nemá cenu zde uvádět úrokové krytí v roce 2010 a 2011. 

  2008 2009 

EBIT 4 140 000 1 408 000 

úroky 249 000  273 000  

úrokové krytí 16,63 5,16 

Tabulka 3.24 Úrokové krytí 

3.4.9 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity nám ukazují, jak podnik využívá vlastní zdroje. Jde o kapitál, který je 

vázán v různých aktivech společnosti. Efektivita hospodaření s aktivy je důležitou součásti 

vysoce výkonného podniku. Pro analýzu aktivity použijeme dva ukazatele a to vázanost a dobu 

obratu aktiv. 

Vázanost celkových aktiv podává informaci o výkonnosti (intenzitě), s níž podnik 

využívá aktiva s cílem dosáhnout tržeb. Čím je ukazatel nižší, tím pro podnik lépe. Znamená 

to, že podnik zvyšuje úroveň svého výstupu, případně zachovává úrovně vstupních zdrojů 

jeho podnikatelské činnosti. 

Následující tabulka 3.25 zobrazuje vývoj vázanosti celkových aktiv v období 2008-2011 

v podniku PrefaW s.r.o. Z tabulky jsou patrné nízké hodnoty ve všech analyzovaných letech. 

Je to pro podnik velice pozitivní informace. 
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  2008 2009 2010 2011 

celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

roční tržby 115 564 000  102 478 000  96 082 000  68 320 000  

vázanost 
celkových aktiv 0,23 0,43 0,47 0,58 

Tabulka 3.25 Vázanost celkových aktiv 

Ukazatel obratu aktiv měří intenzitu využití celkových aktiv. Doporučená minimální 

hodnota by se měla pohybovat na hranici 1,00. Čím je tato hodnota větší, tím podnik 

efektivněji využívá svůj majetek. V tabulce 3.26 se hodnoty pohybuji nad touto hranicí, což je 

pro podnik PrefaW s.r.o. velice příjemná zpráva. Vidíme také klesající trend z důvodu 

snižujících se tržeb podniku. 

 

  2008 2009 2010 2011 

celková aktiva 27 152 000 43 760 000 44 747 000 39 598 000 

roční tržby 115 564 000  
102 478 

000  96 082 000  68 320 000  

obrat aktiv 4,26 2,34 2,15 1,73 

Tabulka 3.26 Obrat aktiv 

Ukazatel obratu stálých aktiv má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 

dlouhodobý majetek, či měnit jeho strukturu např. nutností změn v podnikatelských 

aktivitách. Tabulka 3.27 ukazuje hodnoty obratu stálých aktiv v podniku PrefaW s.r.o.  

  2008 2009 2010 2011 

stálá aktiva 861 000 12 584 000 10 585 000 9 164 000 

Tržby 115 564 000  
102 478 

000  96 082 000  68 320 000  
obrat stálých 

aktiv 134,22 8,14 9,08 7,46 

Tabulka 3.27 Obrátka stálých aktiv 

Doba obratu zásob udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Vysoký obrat zásob podporuje důvěru v ukazatel běžné likvidity. 
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  2008 2009 2010 2011 

zásoby 1 446 000 3 690 000 5 710 000 3 677 000 

Tržby 115 564 000  102 478 000  96 082 000  68 320 000  

obrat zásob 79,92 27,77 16,83 18,58 

Tabulka 3.28 Obrátka zásob 

Z tabulky je patrné vysoká hodnota obrátky v roce 2008, kdy se zásoby v podniku 

protočily skoro 80 krát. Nejmenší číslo je naopak v roce 2010. 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Definuje se jako poměr průměrného stavu zásob 

k průměrným denním tržbám.  

  2009 2010 2011 

průměrné zásoby 3 073 000 4 700 000 4 693 500 

tržby/360 321 011 284 661 266 894 

doba obratu zásob 
(dny) 10 17 18 

Tabulka 3.29 Doba obratu zásob 

Tabulka uvádí, že nejnižší doba obratu zásob byla v roce 2009, kdy činila 10 dnů. Všechny 

tři hodnoty z tabulky jsou pro podnik skvělou informací, protože v podniku zásoby nevážou 

peníze a jsou rychle spotřebovány. 

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje dobu obdržení platby za svůj produkt. Jeho hodnota by 

měla být co nejmenší, jelikož dlouhá doba proplacení ohrožuje investiční projekty. 

  2009 2010 2011 

průměrné 
pohledávky 18 626 000 19 206 000 18 612 000 

tržby/360 321 011 284 661 266 894 

doba obratu 
pohledávek (dny) 58 67 70 

Tabulka 3.30 Doba obratu pohledávek 
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Podle této tabulky se doba obratu pohledávek pohybuje ve všech letech v nízkých 

hodnotách, což je pro podnik důležitá informace. Nejnižší doba je v roce 2009, kde činí 58 

dní. 

Tento ukazatel v tabulce 3.31 informuje o poskytnutí obchodního úvěru dodavatelem. 

Hodnota ukazatele by měla překročit obrátku pohledávek. Obrátka závazků je vyčíslena v 

následující tabulce. 

  2009 2010 2011 

průměrné závazky 20 681 000 26 211 500 24 714 000 

tržby/360 321 011 284 661 266 894 

doba obratu 
závazků (dny) 64 92 93 

Tabulka 3.31 Doba obratu závazků 

Následující graf 3.10 zobrazuje doby obratů všech tří zkoumaných veličin v podniku 

PrefaW s.r.o.  

 

 

 

Graf 3.10 Ukazatele aktivity 
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3.4.10 Provozní ukazatele 

Pomocí analýzy nákladů, která výrazně ovlivňuje tvorbu zisku v podniku, získáváme 

informace o efektivním řízení nákladů. Jedná se o spotřebované množství zdrojů, které firma 

vynaloží na výrobu jednotky produkce. 

 Tabulka 3.32 ukazuje jakou části se materiálové a energetické náklady podílely na tvorbě 

jedné koruny tržeb. Z tabulky je patrné, že tato hodnota roste každým rokem. Důvodem je 

snižující se položka tržeb. 

 

                       
2009 2010 2011 

tržby 102 478 000 96 082 000 68 320 000 

spotřeba mat. 
a energie 1 073 000  1 362 000  1 382 000  

mat. a 
energetické 

náklady 
produkce 0,010 0,014 0,020 

Tabulka 3.32 Materiálové a energetické náklady produkce 

Ukazatel mzdové nákladovosti tržeb vyjadřuje poměr osobních nákladů vzhledem 

k celkovým tržbám podniku. Jde o množství mzdových nákladů, které je nutno zaplatit, aby 

byla vytvořena jedna koruna tržeb. 

  2008 2009 2010 2011 

osobní náklady 3 572 000 5 563 000 5 968 000 5 492 000 

Tržby 115 564 000  102 478 000  96 082 000  68 320 000  

mzdová 
nákladovost   0,031 0,054 0,062 0,080 

Tabulka 3.33 Mzdová nákladovost 

Tyto hodnoty by měly být co nejmenší, což u společnosti PrefaW s.r.o. platí. Z tabulky je 

patrné, že tato hodnota roste každým rokem. Je to dáno snižujícími se tržbami. 

Ukazatel mzdové produktivity poměr přidané hodnoty vzhledem k tržbám. Udává, kolik 

jednotek přidané hodnoty připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Následující tabulka 3.34 tento 

poměr zobrazuje. 
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  2009 2010 2011 

přidaná hodnota 8 978 000 5 939 000 2 645 000 

mzdové náklady 4 163 000  4 445 000  4 116 000  

mzdová produktivita 2,157 1,336 0,643 

Tabulka 3.34 Mzdová produktivita 

Z této tabulky je jasně patrné pokles mzdové produktivity. Důvodem je pokles přidané 

hodnoty roce 20011 o trojnásobek vůči roku 2009. 

3.4.11 Produktivita práce a přidaná hodnota na pracovníka 

V tabulkách 3.35 a 3.36 je možno vyčíst produktivitu práce a přidanou hodnotu na 

pracovníka podniku PrefaW s.r.o. 

  2008 2009 2010 2011 

počet pracovníků 9 15 19 18 

tržby 115 564 000  102 478 000  96 082 000  68 320 000  

produktivita 
práce 12 840 444 6 831 867 5 056 947 3 795 556 

Tabulka 3.35 Produktivita práce 

Je patrné, že hodnota klesá rok od roku. Příčinou jsou snižující se tržby, které od roku 2008 

do roku 2011 snížily o necelých 50%. 

 

  2008 2009 2010 2011 

počet pracovníků 9 15 19 18 

přidaná hodnota 8 420 000 8 978 000 5 939 000 2 645 000 

přidaná hodnota 
na pracovníka 935 556 598 533 312 579 146 944 

Tabulka 3.36 Přidaná hodnota na pracovníka 

Přidaná hodnota na pracovníka se také snižuje. Od roku 2008 se přidaná hodnota v roce 

2011 snížila o necelých 75%. 



57 

 

3.5 Bankrotní modely podniku PrefaW s.r.o. 

Tyto modely mají informovat o tom, zda je podnik v dohledné době ohrožen bankrotem, či 

nikoliv. 

3.5.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví je jedním ze souhrnných indexů hodnocení. Pomocí 

tohoto indexu můžeme odhadnout blížící se bankrot podniku.  

Vzhledem k tomu, že firma PrefaW s.r.o. není veřejně obchodovatelná na burze, byl pro 

analýzu její finanční situace použit model pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu. 

 

Altmanův index finančního zdraví ukazatel x váha 

Ukazatel Váha 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

X1 pracovní kapitál/celková aktiva 0,717 0,36 0,10 0,14 0,21 0,26 0,07 0,10 0,15 

X2 zisk po zdanění/celková aktiva 0,847 0,11 0,02 -0,11 -0,10 0,10 0,02 -0,09 -0,08 

X3 EBIT/celková aktiva 3,107 0,15 0,03 -0,10 -0,08 0,47 0,10 -0,31 -0,26 

X4 vlastní kapitál/cizí kapitál 0,42 0,62 0,34 0,17 0,07 0,26 0,14 0,07 0,03 

X5 tržby za prodej/celková aktiva 0,998 4,26 2,34 2,15 1,73 4,25 2,34 2,14 1,72 

  Z FAKTOR 5,34 2,67 1,91 1,56 

Tabulka 3.37 Altmanův index 

Po vypočítání jednotlivých ukazatelů se jejich hodnoty vynásobily příslušnými váhami a 

následně sečetly dohromady (viz tabulka č. 3.37).  

Výsledná čísla jsou následující: v roce 2008 Altmanův index dosahoval hodnoty 5,34, 

v dalších letech postupně klesal až na číslo 1,56 v roce 2011. Když se podíváme na hraniční 

pásma pro hodnocení výsledků (viz kapitola 2.4), zjistíme, že tyto hodnoty nevěští pro podnik 

nic dobrého a kromě roku 2008 se nachází v tzv. „šedé zóně“ Největší podíl na tom, že se 

podnik nachází v šedé zóně, mají následující faktory. Prvním faktorem je snižující se podíl 

tržeb na celkových aktivech. Vidíme, že se tento ukazatel od roku 2008 do roku 2011 snížil 

skoro trojnásobně. V číslech to znamená, že tento ukazatel klesl ze 4,25 v roce 2008 na 

hodnotu 1,72. Druhým faktorem je záporná hodnota ukazatele X3 (EBIT/celková aktiva). 

Tento ukazatel se dostal do záporných hodnot z důvodu záporného zisku. 
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3.5.2 Taflerův bankrotní model 

Podobně jak Altmanův index, zkoumá tento model riziko bankrotu podniku. V následující 

3.8 tabulce je tento model zobrazen. 

 

Taflerův bankrotní model ukazatel x váha 

ukazatel Váhy 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

EBIT/krátkodobé 
závazky 

0,53 0,26 0,06 -0,16 -0,15 0,14 0,03 -0,09 -0,08 

oběžná aktiva/cizí 
zdroje 

0,13 1,55 0,91 0,87 0,82 0,20 0,12 0,11 0,11 

krátkodobé 
závazky/celková aktiva 

0,18 0,60 0,58 0,61 0,56 0,11 0,10 0,11 0,10 

tržby/celková aktiva 0,16 4,26 2,34 2,15 1,73 0,68 0,37 0,34 0,28 

     
ZT 1,13 0,63 0,48 0,41 

Tabulka 3.38 Taflerův bankrotní model 

Podle hraničních hodnot uvedených v kapitole 2.4 můžeme konstatovat, že podnik PrefaW 

s.r.o. se nachází v pásmu s malou pravděpodobnosti bankrotu, protože ve všech letech je 

výsledek větší než 0,3. V této tabulce je možno zpozorovat 2 faktory, které se nejvíc přičinily 

k propadu koeficientu ZT. Prvním faktorem je snižující se podíl tržeb na celkových aktivech 

podniku. Druhým faktorek je záporný výsledek podílu EBITu a krátkodobých závazů, 

z důvodu záporného zisku. 
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4 Hodnocení zjištěných výsledků a návrhy opatření 

V předchozí kapitole byly použity vybrané metody finanční analýzy ke zjištění výkonnosti 

a finanční situace podniku PrefaW s.r.o. Tyto výsledky byly zhodnoceny a nyní navrhnu 

doporučení pro stabilizaci a potenciální rozvoj podniku a uvedu srovnání některých ukazatelů 

s konkurenčním podnikem KB Stavebniny s.r.o., který podniká v obdobném oboru. 

Hlavním problémem podniku PrefaW byl pokles tržeb od roku 2008 do roku 2011 o 

necelých 50%. Hospodářský výsledek se v roce 2010 a 2011 stal záporným a tím pádem se 

rentabilita dostala do záporných hodnot. Aby při klesající tendenci tržeb nedošlo opět ke 

ztrátě, a aby se podnik stal rentabilním, měl by důkladně přehodnotit své náklady. Doporučil 

bych provést analýzu systému odměňování a omezit některé méně nutné výdaje. 

Souhrnné indexy hodnocení jsem použil dva – Altmanův index finančního zdraví (neboli 

Altmanovo Z-skóre) a Teflerův bankrotní model. Výsledky obou těchto indexů prokázaly, že 

podnik není v úplně dobré finanční situaci. Společnost se nachází v „šedé zóně, ale bankrot jí 

v dohledné době rozhodně nehrozí. Výsledné hodnoty však signalizují, aby podnik dělal 

všechno pro zlepšení výsledků hlavně v oblasti rentability. Největším důvodem poklesu 

hodnot u obou těchto ukazatelů je podíl tržeb k celkovým aktivům podniku. Důvody poklesu 

tržeb jsou uvedeny v kapitole 3.4.2. 

4.1 Mezipodnikové srovnání 

Na trhu se stavebninami a stavebním materiálem existuje velká konkurence. Podniky se 

snaží o sebemenší výhodu oproti konkurenci. Mezipodnikové srovnání vede k informaci, jak 

podnik obstává v široké konkurenci. 

V této kapitole srovnám vybrané ukazatele s konkurenčním podnikem KB Stavebniny 

s.r.o., který se zabývá stejnou podnikatelskou činnosti jako sledovaný podnik. 

V tabulce č. 4.1 jsou srovnány vybrané ukazatele za rok 2009 a 2010, které jsou dále 

analyzovány 
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Podnikové srovnání 

PrefaW s.r.o. KB stavebniny s.r.o. 

2009 2010 2009 2010 

ROA 3,22% -9,88% 17,45% 9,08% 

ROE 12,56% -69,63% 47,17% 22,81% 

obrat celkových aktiv 2,34 2,15 2,98 2,44 

zisková marže 0,83% -5,06% 4,42% 2,84% 

finanční nezávislost 25,6% 14,2% 37,00% 39,82% 

likvidita celková 114% 123% 127% 135% 

likvidita pohotová 99% 102% 53% 59% 

likvidita okamžitá 27% 28% 12% 2% 

Tabulka 4.1 Srovnání vybraných ukazatelů 

Z tabulky je patrné, že podnik PrefaW s.r.o., co se týká ukazatelů rentabilita a ziskové 

marže se absolutně s konkurentem KB STAVEBNINY s.r.o. nemůže rovnat. Nejvetším 

nedostatkem podniku PrefaW oproti konkurenci je to, že podnik není rentabilní. Důvody 

spatřuji ve vysokých nákladech podniku a nízkých tržbách v e společnosti PrefaW s.r.o. Toto 

tvrzení podporuje fakt, že ukazatele ROA a ROE se ve společnosti PrefaW v roce 2010 

pohybují v záporných hodnotách, namísto kladných čísel u konkurenta. Následný graf tento 

vývoj potvrzuje. 
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U obratu aktiv, který říká, jak podnik využívá svůj majetek, můžeme pozorovat, že tyto 

hodnoty u obou podniků jsou podobné. Pro obě společnosti je to dobrá zpráva, protože 

doporučená hodnota by se měla pohybovat nad hodnotou 1. 

Finanční nezávislost sledovaného podniku je ve srovnání s KB Stavebninami horší. Podnik 

PrefaW je více závislý na cizích zdrojích financování, než jeho konkurent. Je to způsobeno 

nízkým poměrem VK k celkovým aktivům oproti konkurenci. Návrhem, kterým by firma 

zvýšila finanční stabilitu je navýšení VK. Vysoké hodnoty ovšem mohou způsobit pokles 

výnosnosti vloženého kapitálu. 

Likvidita je u obou srovnávaných podniků podobná. V celkové likviditě je na tom nepatrně 

lépe v obou sledovaných obdobích podnik KB Stavebniny. V likviditě okamžité je podnik 

PrefaW lepší. Důvodem je vyšší krátkodobý finanční majetek, který je vysoce likvidní. 

Následující graf toto konstatování potvrdí. 

 

Graf 4.2 Srovnání likvidity 
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ušetřit. Problém vidím ve vysokých osobních nákladech podniku. Je potřeba důkladně 

prozkoumat strukturu osobních nákladů a najít nějakou možnost, kde ušetřit i za cenu 

propuštění zaměstnanců. 

Druhým mým návrhem je vytvoření výkazu cash flow v podniku Prefaw s.r.o. Tento výkaz 

ukazuje pohyb peněžních prostředků v podniku. Dal by podniku jasnou informaci a stavu 

peněžních prostředků v analyzované společnosti a pomohl by k zajištění prostředků na 

splacení dluhů. 

A posledním mým návrhem je důkladná analýza tržeb.  Je potřeba zjistit, proč tržby 

s postupem času klesají a hledat určité příležitosti, kde je možné zvýšit tržby podniku. 
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Závěr 

V dnešní době, kdy na trhu působí velká konkurence, je kvalitní řízení financí podniku 

nezbytně důležité. Jednou s forem je finanční analýza, která hodnotí finanční situaci podniku, 

jeho silné a slabé stránky, jeho ohrožení a také příležitosti a poskytuje podklady 

k rozhodování o dalším vývoji podniku. 

Ačkoliv výsledky mohou být nepřesné z důvodu možnosti lehkého zfalšování účetních dat, 

rozhodně by se neměly přehlížet. V zájmu podniku by finanční manažeři měli pravidelně 

vyhodnocovat finanční situaci a získané poznatky aplikovat při dalším řízení podniku. 

Cílem této diplomové práce bylo provést finanční analýzu a posoudit finanční zdraví 

vybraného podniku a zjistit finanční situaci podniku v horizontu čtyř let, analyzovat 

ekonomické výsledky a na základě získaných poznatků navrhnout vhodná doporučení ke 

zlepšení stavu v budoucnu. Vybrané ukazatele byly porovnány s konkurenčním podnikem 

působícím v obdobném oboru podnikání. 

Na základě provedené analýzy můžeme konstatovat, že finanční řízení podniku není na 

dobré úrovni. Analýza rentability prokázala, že podnik od roku 2010 není rentabilní. Hodnoty 

ROA, ROE se pohybují v záporných číslech. Analýza zadluženosti prokázala, že se podnik 

dostal do velkých dluhů z důvodu navyšování úvěrů. Tento proces přinesl pokles finanční 

nezávislosti a nárůst cizích zdrojů financování. V diplomové práci byla také provedena 

analýza likvidity všech tří stupňů. Výsledky se pohybují v přijatelných hodnotách. 

V neposlední řadě byla provedena analýza aktivity a také byly spočítány provozní ukazatele. 

Souhrnné indexy hodnocení prokázaly, že se podnik nachází v „šedé zóně“, ale 

v budoucnu mu bankrot nehrozí. Společnost by se měla zaměřit na důkladnou analýzu 

nákladů, aby se opět stala rentabilní a nedostala se do insolventního řízení.  

Použití metod zmíněných v této práci nezajistí finanční zdraví sledovaného podniku, ale 

pomůže pouze informovat a popřípadě varovat a upozornit na případné blížící se problémy. 

Myslím si, že finanční analýza je nezbytným a důležitým nástrojem finančního řízení, který 

by neměl být opomíjen a měl by být pomocníkem a vodítkem při rozhodování vedení 

společnosti. 
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Seznam zkratek 

atd.    a tak dále 

BSC   Balanced Scorecard 

CK    cizí kapitál  

CF    cash flow 

č.    číslo 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

EAT   čistý zisk 

EBT   čistý zisk + daň 

EBIT   čistý zisk + daň + nákladové úroky 

Kč    korun českých 

max.   maximum 

min.   minimum 

např.   například 

OA    oběžná aktiva 

ROA   rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

SA    stálá aktiva 

tab.    tabulka 

VK    vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 
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