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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je aplikovat metody a postupy finanční analýzy na firmu 

Feropol s.r.o. v letech 2006-2011. Tato společnost bude hodnocena především z finančního 

hlediska. Prioritní pohled na společnost tedy bude skrze optiku finanční analýzy. Finanční 

analýza je jádrem celé práce.  

Práce se soustředí na delší časové období, než je u prací podobného charakteru běžné. V práci 

budou analyzovány výkazy v časovém horizontu šesti let, místo obvyklých čtyř až pěti let. 

Toto delší časové období jsem zvolil záměrně kvůli vývoji globální makroekonomické 

situace, která se během této doby vyvíjela velmi dramaticky. Koncem roku 2008 propukla 

finanční krize, která se sice České republice vyhnula, ale následně se tato krize „přelila“ 

do hospodářské sféry a touto formou již Českou republiku postihla. 

Delší časový horizont jsem zvolil, aby se v jednotlivých analýzách neprojevil jenom 

ekonomický propad, ale i růst, respektive jeho zakončení vrcholem amplitudy čili 

ekonomický boom. 

Práce je členěna do dvou částí. V první teoretické části budou popsány jednotlivé nástroje 

finanční analýzy. V následující části bude stručně představena společnost Feropol s.r.o., 

předmět jejího podnikání a směr, kterým se chce společnost výhledově ubírat. V poslední 

části budou aplikovány nástroje finanční analýzy na výkazy společnosti. Podnik bude v rámci 

finanční analýzy posuzován ze čtyř hledisek a to likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

Následně se bude práce zabývat predikcí bankrotu pomocí Altmanova modelu a indexu 

důvěryhodnosti IN01. Po zhodnocení ohrožení společnosti bankrotem se bude práce věnovat 

strategické SWOT analýze. 

Pomocí výstupů provedených analýz budou lokalizovány problémové oblasti společnosti. 

Aktivní nehledání těchto oblastí a neřešení problémů by mohlo v krajním případě způsobit 

ztrátu konkurenceschopnosti společnosti nebo být příčinou jejího zániku.  

Očekává se, že výsledky jednotlivých analýz budou ovlivněné externími vlivy okolí 

především vlivem makroekonomického cyklu. Zlomový bude rok 2009, který byl pro řadu 

českých, ale i zahraničních firem zásadní. V tomto roce probíhalo velké tzv. „čištění trhu“, 

pro řadu podniků byl tento rok i rokem posledním. V práci tedy bude posouzeno, jak se těmto 

exogenním vlivům společnosti bránila a s jakou mírou úspěšnosti. 



 

2 Charakteristika vybraných nástrojů hodnocení finančního 

zdraví podniku 

V této kapitole budou charakterizovány a popsány jednotlivé nástroje pro posouzení 

finančního zdraví podniku, a to finanční analýza a bankrotní modely. Dále bude provedena  

SWOT analýza, která je předpokladem dlouhodobého úspěšného fungování podniku. 

2.1 Finanční analýza 

„Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem „finanční analýza“. V zásadě nejvýstižnější 

definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ 

(Růčková, 2011, s. 9) 

Finanční analýzou lze hodnotit v rámci podniku veškeré podnikové stránky, které jsou 

vyjádřeny v monetárních jednotkách. Finanční analýza je tedy pevně spjata s penězi. To 

dokládá i fakt, že původ finanční analýzy je stejně starý jako vznik peněz. Podle dostupných 

pramenů jsou kolébkou finanční analýzy Spojené státy americké. Z počátku se ovšem 

nejednalo o její praktické využití jako dnes, ale pouze o teoretické práce. Stejně jako se 

postupem doby měnila organizace firem, měnila se stejným způsobem i struktura finančních 

analýz, přičemž nejvýraznější změnu prodělala v posledních desetiletích v souvislosti 

s využíváním výpočetní techniky. 

Počátky finanční analýzy v českých zemích se datují na začátku minulého století. V té době se 

začala používat tzv. bilanční analýza, která se poprvé objevila v knize prof. dr. Pazourka 

Bilance akciových společností. Po druhé světové válce se u nás začala používat finanční 

analýza, ovšem jenom nakrátko. Důvodem byla transformace české ekonomiky z tržní 

na řízenou. V řízené ekonomice není takový tlak na efektivní tok kapitálu (např. v řízené 

ekonomice neexistují soukromí investoři), není potřeba ani finančních analýz, proto finanční 

analýza zažila největší rozmach v Česku až po roce 1989, po pádu komunismu 

a po transformaci řízeného hospodářství v tržní. (Růčková, 2011) 

Jak tedy bylo zmíněno, finanční analýza je spjata s tržním hospodářstvím a jeho hlavním 

atributem a motorem – konkurencí. Aby mohl podnik v konkurenčně-tržním prostředí 

dlouhodobě existovat, musí generovat zisk (zhodnocovat vložený kapitál) a být platebně 



 

schopný. A právě toto jsou dvě základní kritéria finanční stability – finančního zdraví, které 

má za cíl diagnostikovat finanční analýza. (Růčková, 2011; Grünwald, 2008) 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Zdroje informací jsou základním prvkem finanční analýzy. To, jestli bude finanční 

analýza kvalitní či nikoliv, závisí na bázi dat, ze které je čerpáno. Aby byl výstup 

analýzy validní, musí byt vstupní informace souhrnné. Tyto informační zdroje lze 

členit do tří skupin: (Grünwald, 2008; Holečková, 2008; Dluhošová, 2010) 

 Zdroje finančních informací – jsou to především interní účetní výkazy 

vnitropodnikového a finančního účetnictví, výroční zprávy, informace finančních 

analytiků, burzovní zpravodajství, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr 

atd. 

 Kvantifikované a nefinanční informace – podnikové plány, statistika a kalkulace, 

rozbory budoucího vývoje, predikce vývoje technologie, interní směrnice atd. 

 Nekvantifikované informace – auditorské zprávy, zprávy vedoucích pracovníků, 

odborný tisk, prognózy atd. Základním zdrojem jsou účetní výkazy (první kategorie 

informačních zdrojů). Tyto výkazy lze členit do dvou kategorií: 

 Finanční účetní výkazy – tyto výkazy poskytují informace především externím 

uživatelům. 

 Vnitropodnikové účetní výkazy – nemají zákonem předepsanou formu. Vycházejí 

z individuálních potřeb firmy. Tyto výkazy se sestavují v užším časovém intervalu. 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou nejdůležitější tyto tři výkazy: (Růčková, 2011)  

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

 Výkaz cash flow  

Nezbytná není pouze znalost jednotlivých položek výkazů, ale také vzájemné vazby mezi 

jednotlivými výkazy. I když jsou tyto výkazy pro finanční analýzu nejvhodnější, nejsou 

optimální, protože jsou sestavovány k daňovým a účetním účelům, nemusejí tedy věrně 

vystihnout ekonomickou realitu. (Pavelková, 2010) 



 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv). Rozvaha se sestavuje k určitému datu, zpravidla 

k poslednímu dni v roce. Majetková situace podniku je v rozvaze zachycena s ohledem 

na strukturu majetku, je možné zjistit, v jaké konkrétní formě je majetek v podniku vázán. 

Na straně pasiv jsou zdroje financování, z nichž byl majetek pořízen. V rozvaze platí tzv. 

bilanční kontinuita, to znamená, že suma aktiv se rovná sumě pasiv. Jednotlivé složky 

rozvahy jsou podrobně zmíněny v zákoně číslo 500/2002 Sb. (Růčková, 2011; Pavelková, 

2010) 

a) Aktiva 

Aktivy se rozumí celková výše ekonomických zdrojů, které jsou schopny generovat 

ekonomický prospěch podniku. Tento ekonomický prospěch mohou přinášet dvěma způsoby, 

a to přímo (cenné papíry přinášejí okamžitou hotovost), nebo nepřímo (zásoby se zapojí 

do výrobního procesu, později se promění na výrobky, ty se prodají odběrateli a po zaplacení 

vystavené faktury se přemění na peníze). 

Hlavním kritériem pro členění aktiv je jejich likvidnost. Člení se tedy podle doby jejich 

upotřebitelnosti. Čím je tato doba kratší, tím je aktivum likvidnější. V České republice je 

rozvaha strukturovaná tím způsobem, že položky jsou řazeny dle likvidity vzestupně 

od nejméně likvidní po nejvíce (například v USA, které jsou kolébkou finanční analýzy, je 

tomu přesně naopak). (Růčková, 2011) 

 

Dlouhodobý majetek 

Doba, po kterou je dlouhodobý majetek vázán v podniku, je delší než jeden rok. Po dobu 

několika reprodukčních cyklů je jeho forma neměnná. Spotřebovává se (přenáší se 

do nákladů) formou odpisů. Odpis je náklad, který je specifický tím, že bezprostředně 

nesouvisí s výdajem. Dlouhodobý majetek se dělí do těchto skupin. (Růčková, 2011) 

 Dlouhodobý nehmotný majetek – patří sem položky, jejichž použitelnost je delší než 

jeden rok a ocenění jedné položky je větší než 60 000 Kč. Nemá fyzickou podobu 

a ekonomický prospěch, který z něj plyne, je odvozen od různých práv, která jsou 

s ním spojena. Jmenovitě se jedná o software, licence, práva nebo také goodwill. 

(Kislingerová, 2001) 



 

 Dlouhodobý hmotný majetek – v dlouhodobém majetku jsou zahrnuty budovy, 

výrobní zařízení, umělecká díla, samostatné movité věci a soubory samostatných 

movitých věcí, jejichž pořizovací cena přesahuje 40 000. Tato složka dlouhodobého 

majetku je velmi významná u výrobních podniků, ve kterých je výrobní proces 

charakteristický kapitálovou intenzitou. Dlouhodobý majetek je legislativně vymezen 

zákonem č. 72/1994 Sb. a § 26 odstavec 9 zákona o dani z příjmů. (Růčková, 2011; 

Kislingerová, 2001) 

 Dlouhodobý finanční majetek – specifická forma majetku; patří sem podílové cenné 

papíry s podstatným vlivem, předměty z drahých kovů apod. Tento majetek nesmí 

sloužit k vlastní podnikatelské činnosti. (Grünwald, 2008; Růčková, 2011; 

Kislingerová, 2001) 

 

Krátkodobý majetek 

Někdy také oběžný majetek. Oběžný majetek na rozdíl od dlouhodobého v podniku koluje 

a mění svou formu. Jeho vázanost v jedné formě je kratší než jeden rok. Oběžný majetek je 

stejně jako celá aktiva uspořádán od nejméně likvidní formy po tu nejlikvidnější a tvoří jej: 

 Zásoby – jejich charakteristický rys je jednorázová spotřeba. Zásoby mohou být 

nakupované (například zboží, materiál) nebo vyprodukované vlastní činností 

(nedokončená výroba, hotové výrobky). (Kislingerová, 2001; Grünwald, 2008) 

 Pohledávky – vznikají z odběratelských vztahů. Dělí se dle doby splatnosti 

na dlouhodobé, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, a krátkodobé s dobou 

splatnosti do jednoho roku. 

 Finanční majetek – tvoří jej tři základní složky: 

o Peníze v hotovosti 

o Zůstatky na bankovních účtech 

o Krátkodobý finanční majetek (krátkodobé obchodovatelné cenné papíry 

s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které slouží podniku k dočasnému 

uložení přebytečné likvidity). (Grünwald, 2008) 



 

 Ostatní aktiva – jsou to především zůstatky účtů časového rozlišení a dohadné účty 

aktivní. Jejich podíl na celkových aktivech nebývá významný. V rámci finanční 

analýzy jim bývá věnována velká pozornost. (Růčková, 2011) 

b) Pasiva 

Tato strana rozvahy se někdy nazývá strana zdrojů. Vypovídá o způsobu financování podniku. 

Pasiva vymezují firemní kapitálovou strukturu. Na rozdíl od aktiv se pasiva primárně nečlení 

podle času, ale podle vlastnictví – na cizí a vlastní zdroje (vlastní kapitál). Cizí zdroje se poté 

mohou členit sekundárně podle faktoru času na krátkodobé a dlouhodobé závazky. Finanční 

zdroje lze členit podle místa vzniku na interní, které podnik vytváří vlastní činností, a externí. 

(Holečková, 2008; Růčková, 2011) 

 

Vlastní kapitál 

Tyto zdroje byly do podniku vloženy nebo generovány podnikovou činností. Ve vlastním 

kapitálu jsou obsaženy tyto položky: 

 Základní kapitál – je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků. 

 Kapitálové fondy – jsou to vklady společníků nad rámec základního kapitálu, 

například dary, dotace, emisní ážio. 

 Fondy ze zisku – jsou tvořeny z čistého zisku po rozdělení. Mohou být povinně 

zákonem stanovené (např. rezervní fond), nebo dobrovolné (sociální fond). 

 Výsledek hospodaření minulých let – je to část zisku, která nebyla vyplacena (podíl 

společníků, popř. dividenda) ani přidělena do fondů. Tato částka se převádí do dalšího 

období. Může se jednat i o ztrátu.  

 Výsledek hospodaření za účetní období – je zisk nebo ztráta, které ještě nebyly 

rozděleny. (Holečková, 2008) 

Cizí zdroje 

Byly do podniku vloženy od jiných právnických nebo fyzických osob. Tyto zdroje jsou 

půjčeny na předem stanovenou dobu. Cizí zdroje obsahují: 

 Rezervy – Patří podle místa vzniku do interních zdrojů, protože představují tzv. 

„vnitřní dluh“. Rezervy mohou pokrýt rizika plynoucí z podnikatelské činnosti 



 

(například ztráta). Tvorba rezerv bývá také podmíněna anticipovaným jednorázovým 

výdajem. Rezervy se tvoří na vrub nákladů, z hlediska daňové uznatelnosti těchto 

nákladů se rezervy člení na účetní, které jsou daňově neuznatelné, a zákonné. Zákonné 

rezervy (daňově uznatelné) jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb. a č. 4/1988.  

 Dluhy – člení se na dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a doby 

splatnosti 

o Dlouhodobé závazky – doba splatnosti je delší než jeden rok; jedná se zejména 

o emitované dluhopisy, směnky k úhradě aj. 

o Krátkodobé závazky – doba splatnosti je kratší než jeden rok, jedná se 

především o závazky z obchodního styku, závazky vůči zaměstnancům, 

společníkům a státu. Tyto dluhy bývají většinou neúročené. 

o Bankovní úvěry a výpomoci – bankovní úvěry se také člení podle doby 

splatnosti na krátkodobé (doba splatnosti do jednoho roku) a dlouhodobé (doba 

splatnosti je delší než jeden rok). Tyto půjčky jsou úročeny. 

o Časové rozlišení – jedná se o výdaje příštích období (pozadu placené nájemné) 

a výnosy příštích období (např. nevyfakturované dodávky). (Holečková 2008) 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů a výdajů.“ 

(Růčková, 2011, s. 31) 

Výkaz zisku a ztráty, neboli výsledovka, je účetním výkazem, který informuje o výnosech 

a nákladech a tvorbě výsledku hospodaření. (Marek, 2009) 

a) Náklady 

Náklady představují úbytek aktiv nebo přírůstek pasiv nebo přírůstek jiných aktiv. Náklady 

jsou účelně vynaložené zdroje v peněžním vyjádření. „Podle principu věcné shody výnosů 

a nákladů se náklady zúčtovávají v tom období, v němž byl realizován výnos, na jehož 

dosažení byly vynaloženy. Proto např. náklady vynaložené na prodané zboží vznikají až 

při vyskladnění v důsledku prodeje, nikoliv při nákupu. Na tomto principu jsou založeny i 

výnosy v podobě změny stavu zásob vlastní činností a aktivace.“ (Marek, 2009, s. 111) 



 

Pro potřeby finanční analýzy a finančního řízení se náklady člení do pěti skupin dle druhu, 

účelu, odpovědnosti, dle závislosti na objemu prováděných výkonů a dle kalkulačního 

členění. (Marek, 2009) 

b) Výnosy 

„Výnosy představují zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví v podobě přírůstku 

aktiv, které nesouvisí s úbytky jiných aktiv, nebo s přírůstkem pasiv (s výjimkou výsledku 

hospodaření za běžné účetní období), a úbytky cizích pasiv, jež nepředstavují úbytky aktiv 

nebo přírůstky jiných pasiv (s výjimkou výsledku hospodaření za běžné účetní období).“ 

(Marek, 2009, s. 113) 

c) Výsledek hospodaření 

Je rozdíl mezi náklady a výnosy. Může byt kladný (= ziskový), záporný (= ztrátový) nebo 

nulový. Struktura, která je v České republice platná dle Ministerstva financí ČR (Příloha č. 2 

a 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v doprovodu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.), pracuje se 

šesti kategoriemi výsledku hospodaření, a to: 

1. Provozní výsledek hospodaření – sestavuje se následovně: k obchodní marži 

(rozdíl tržeb za prodej zboží a nákladu vynaložených na prodané zboží) se přičtou 

výkony a odečte se výkonová spotřeba. Výsledkem je přidaná hodnota. K přidané 

hodnotě se přičtou provozní výnosy a odečtou se provozní náklady, výsledkem je 

provozní výsledek hospodaření. (Marek, 2009) 

2. Finanční výsledek hospodaření – je tvořen rozdílem mezi finančními výnosy 

a finančními náklady. (Marek, 2009) 

3. Výsledek hospodaření za běžnou činnost – představuje suma provozního výsledku 

hospodaření a finančního výsledku hospodaření. 

4. Mimořádný výsledek hospodaření – rozdíl mezi mimořádnými výnosy 

a mimořádnými náklady s mimořádnou daní. 

5. Výsledek hospodaření za účetní období – součet výsledku hospodaření za běžnou 

činnost a mimořádného výsledku hospodaření. 

6. Výsledek hospodaření před zdaněním – „lze spočítat dvojím způsobem: buď jako 

součet výsledku hospodaření za běžnou činnost, finančního výsledku hospodaření 

a mimořádných výnosů mínus mimořádné náklady, nebo jakou součet výsledku 



 

hospodaření za účetní období, daně z příjmů za běžnou činnost, daně z příjmů 

z mimořádné činnosti a převodu výsledku hospodaření společníkům.“ (Marek, 

2009, s. 110) 

2.2.3 Cash flow 

Pomocí výkazu cash flow se mapují peněžní toky. Jak napovídá název, tato metoda pochází 

z USA, kde přibližně před padesáti lety vznikla. V České republice je také označován jako 

výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků. Tento výkaz slouží k posouzení reálné 

finanční situace (ne vždy musí mít zisková firma peníze). Sleduje se pohyb peněžních 

prostředků (běžný účet, pokladna) a peněžních ekvivalentů (krátkodobý likvidní majetek, 

který lze v krátkém časovém horizontu přeměnit na peníze a u něhož se nepředpokládá 

významná proměnlivost hodnoty). Výkaz cash flow lze rozčlenit na tři základní části: cash 

flow z provozní, investiční a finanční činnosti. (Růčková, 2011) 

a) Cash flow z provozní činnosti 

Je nejdůležitější částí výkazu. Umožňuje nám zjistit, do jaké míry souvisí výsledek 

hospodaření z běžné činnosti se skutečně vydělanými penězi. Rozdíl mezi skutečnou změnou 

peněžních prostředků a výsledkem hospodaření z běžné činnosti může být způsoben změnou 

pracovního kapitálu. Cash flow z provozní činnosti se vypočítá tak, že se k výsledku 

hospodaření za běžnou činnost přičtou odpisy a změny stavu oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků (čistého pracovního kapitálu). (Marek, 2009; Růčková, 2011) 

b) Cash flow z investiční činnosti 

V této části se jedná o výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, o příjmy z prodeje tohoto 

majetku, dále činnosti související s poskytováním úvěrů půjček a finanční výpomoci. Pokud 

cash flow z investiční činnosti dosahuje kladných hodnot, společnost se zbavuje 

dlouhodobého majetku (například ruší provozovnu), naopak záporná hodnota cash flow 

z investiční činnosti nasvědčuje, že společnost investuje do dlouhodobého majetku, což 

vytváří pozitivní výhled do budoucnosti. (Pavelková, 2010; Růčková, 2011) 

c) Cash flow z finanční činnosti 

Zde se hodnotí změna velikosti dlouhodobého kapitálu. Splácení nebo příjímání úvěrů, 

výplata podílu a dividend. Změna těchto položek ovlivňuje výši peněžních prostředků 

v podniku. Záporné cash flow z provozní činnosti naznačuje odtok peněžních prostředků 



 

z podniku k vlastníkům či věřitelům. Kladná hodnota naopak přísun peněžních prostředků 

do podniku. (Pavelková, 2010; Růčková, 2011) 

2.2.4 Vzájemná provázanost jednotlivých výkazů 

Všechny zmíněné výkazy disponují vzájemnými vazbami. Mezi jednotlivými výkazy existuje 

tedy provázanost, jak je patrné v následujícím schématu. 

 

Obr. 2.1: Provázanost jednotlivých výkazů 
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Zdroj: Růčková, 2011, s. 38 

 

V tomto schématu je fundamentální rozvaha, která je obrazem majetkové a finanční struktury. 

(Pavelková, 2010) 

„Osou tohoto systému je rozvaha, přičemž ostatní bilance jsou bilancemi odvozenými. 

Rozvaha sleduje stav zdrojů financování a strukturu majetku potřebného k realizaci 

podnikatelské činnosti. Výkaz zisku a ztráty vysvětluje proces tvorby zisku jako přírůstku 

vlastního kapitálu tvořícího součást pasiv a sloužícího k hodnocení schopnosti firmy 

zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz cash flow umožňuje vysvětlení změny peněžních 



 

prostředků jako součásti aktiv, umožňuje provádět analýzu peněžních prostředků.“ (Růčková, 

2011, s. 38). 

Z hlediska analytického má velký význam hodnota výsledku hospodaření a hodnota 

peněžních toků. Obě hodnoty mohou být buď kladným nebo záporným číslem. Mohou tedy 

nastat čtyři varianty: 

1. Výsledek hospodaření z provozní činnosti i hodnota peněžního toku z provozní 

činnosti jsou kladná čísla – považuje se za nejlepší možnou variantu. Znamená to, že 

firma nemá vážnější potíže. 

2. Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, hodnota peněžního toku z provozní 

činnosti toku je záporná – znamená to, že firma má problémy s placením pohledávek. 

Podnik se může dostat do problému s likviditou. 

3. Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – naznačuje neschopnost, zhodnocování vloženého kapitálu. Signalizuje 

budoucí problémy firmy. Jedná se o problémy s rentabilitou. 

4. Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti 

dosahuje záporných hodnot – tato situace je nejvíce nepříznivá. Firma se dostává jak 

do problémů s rentabilitou, tak do problémů s likviditou. Dlouhodobě je tato situace 

neudržitelná. (Růčková, 2011) 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finančním stavu podniku jsou předmětem zájmů různých subjektů, které 

přicházejí do kontaktu s podnikem. Tyto subjekty mohou mít na podnik různé vazby. 

Uživatelé účetních informací jsou hlavně: manažeři, investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní 

partneři, zaměstnanci, stát a jeho orgány a konkurenti. (Holečková, 2008) 

 

Manažeři 

Vedení podniku využívá výsledky finanční analýzy pro strategické i operativní finanční řízení 

podniku. O výsledek finanční analýzy se manažeři mohou opřít při rozhodování o způsobu 

financování, optimalizaci majetkové struktury apod. Podnikové vedení se zabývá finančními 

informacemi průběžně, ne pouze jednou ročně jako externí uživatelé, kteří získávají 

informace formou výročních zpráv. (Grünwald, 2008) 



 

Investoři 

Jsou primárními uživateli finanční analýzy. Ať už se jedná o velké investiční fondy nebo 

drobné akcionáře, všichni investoři chtějí své peníze alokovat co nejsprávněji. Investoři 

nahlížejí na podnikové finanční informace ze dvou hledisek, a to z hlediska investičního 

a kontrolního. (Holečková, 2008) 

Skrze investiční hledisko nahlíží investor na rozhodování o budoucích investicích. Investorovi 

se tedy jedná o skladbu portfolia, které odpovídá požadavkům na výnos, riziko, kapitálové 

zhodnocení likvidity apod. (Holečková, 2008) 

Kontrolní hledisko investoři uplatňují na podniky, jejichž akcie nebo podíly vlastní. Investoři 

mají zájem o likviditu, stabilitu, disponibilní zisk, na kterém závisí výše podílů nebo 

dividend. „Kontrolují“ práci manažerů, kteří mají určitou volnost při řízení. Tento fakt může 

vést k rozporům mezi akcionáři a manažery. (Holečková, 2008) 

 

Banky a jiní věřitelé 

Potřeba bank mít informace pramení z faktu, že se podílejí na financování podniku jako 

poskytovatelé úvěru. Aby mohly správně rozhodovat o výši úvěru nebo podmínkách, 

za jakých bude úvěr poskytnut, musí mít k dispozici podnikové informace finančního 

charakteru. Banky mohou požadovat změnu úvěrových podmínek, jestliže například podnik 

překročí určitou hranici zadluženosti. (Grünwald, 2008) 

Povolení úvěru předchází hodnocení bonity podniku. Bonita je hodnocena provedením 

analýzy finančního hospodaření podniku. V tomto hodnocení je klíčová rentabilita. 

U dlouhodobých a střednědobých úvěrů je individuálně posuzován investiční projekt, který 

má být úvěrován. U krátkodobých úvěrů je nejdůležitější posouzení likvidity. (Grünwald, 

2008) 

 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se člení podle charakteru jejich vazby na podnik na dodavatele 

a odběratele. (Grünwald, 2008) 

Dodavatelé, někdy také obchodní věřitelé, se soustřeďují především na to, zda je podnik 

schopen dostát svým závazkům. Důležitá je pro ně krátkodobá prosperita a solventnost 



 

podniku. Dodavatelé, s kterými má podnik dlouhodobé vztahy, se soustřeďují 

na dlouhodobou stabilitu. (Grünwald, 2008) 

Odběratelé (zákazníci) mají zájem o stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy. Odběratelé se 

nechtějí dostat do potíží, které by mohly nastat, kdyby podnik nebyl schopen dostát svým 

závazkům (přerušení výroby, zdražení vstupů). (Grünwald, 2008) 

 

Konkurenti 

Soustředí se na podobné podniky nebo na celé odvětví pro komparaci výsledků hospodaření. 

Zajímají se především o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši 

zásob, aktivitu apod. „Podniku není stanovena povinnost poskytovat informace, ale 

konkurence při získávání akciového kapitálu na kapitálovém trhu i na trhu úvěrů způsobuje, 

že podnik odmítající vydat informace o své finanční situaci sám sebe vyřazuje ze hry, nebo 

do ní vstupuje za podstatně nevýhodnějších podmínek (dražší úvěry apod.). Podnik, který 

zatajuje nebo zkresluje finanční údaje, se vystavuje riziku ztráty dobré pověsti, a tím 

i konkurenceschopnosti v usilování o potenciální investory a zákazníky.“ (Holečková, 2008, 

s. 16) 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci by měli mít prioritní zájem na prosperitě podniku. Jsou do jisté míry na podniku 

ekonomicky závislí, protože mzda, která je zaměstnancům vyplácena, je ve většině případů 

jejich jediný příjem. Zaměstnanci by měli znát finanční stránku podniku kvůli lepší pozici 

při vyjednávání o mzdě a kvůli lepším informacím o stabilitě pracovních míst, o jejichž 

zachování se zaměstnancům jedná. (Grünwald, 2008) 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a státní orgány mají mnoho důvodů, proč se zajímat o finanční data. Kontrolují se nejen 

ty podniky, jejichž vlastníkem je alespoň zčásti stát, nebo podniky, kterým stát poskytuje 

dotace. Stát kontroluje všechny podniky, a to nejen kvůli plnění daňové povinnosti, ale 

i pro statistiku. Některé informace jsou potřebné pro formulování hospodářské politiky státu 

vůči podnikatelské sféře. (Holečková, 2008; Grünwald, 2008) 



 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy jsou dnes vlivem historického vývoje standardizovány. K základním 

metodám použitým k finanční analýze se řadí:  

 Analýza absolutních ukazatelů – aplikuje se na analyzování majetkové a finanční 

struktury. Majetková a finanční struktura může být analyzována pomocí horizontální 

analýzy (analýza trendů) a vertikální analýzy (procentní rozbor). (Pavelková, 2010) 

 Analýza rozdílových ukazatelů – „nejvýznamnějším ukazatelem je čistý pracovní 

kapitál.“ (Pavelková, 2010, s. 59) 

 Analýza poměrových ukazatelů – jedná se o analýzu likvidity, rentability, aktivity, 

zadluženosti, produktivity, ukazatelů na bázi cash flow a dalších ukazatelů. 

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé slouží především k analýze vývojových trendů (horizontální analýza) 

a k analýze komponent (vertikální analýza). Vertikální a horizontální analýza usnadňuje 

orientaci v účetních výkazech, slouží k rychlé identifikaci oblasti, která by mohla být 

problémová a měla by být podrobena hlubšímu zkoumání.  

 

Horizontální analýza 

Nazývána také analýza vývojových trendů. Zkoumá změnu absolutních ukazatelů; tato změna 

se dá vyjádřit procenty nebo indexem. Jednotlivé položky výkazů se porovnávají po řádcích 

(horizontálně). Cílem horizontální analýzy je zachytit pohyb jednotlivých absolutních veličin 

a tento pohyb zaznamenat, buď v absolutním, nebo procentním vyjádření. 

Pro horizontální analýzu jsou potřeba účetní výkazy za minimálně dvě účetní období. 

Technika samotné analýzy je následující: (Grünwald, 2008) 

1. Vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě následujících let (absolutní změna) 

1 tt hodnotahodnotazmenaAbsolutní  (2.1) 

2. Vyjádří se k hodnotě výchozího roku  
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Změnu lze vyjádřit také indexem. Indexy se dělí na bazické a řetězové dle období, ke kterému 

se vztahují. 

 Bazické indexy – porovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích 

s hodnotou stále stejného období. 

 Řetězové indexy – porovnávají hodnotu daného ukazatele s hodnotou předchozího 

období. (Grünwald, 2008) 

 

Vertikální analýza 

Někdy též nazývána procesním rozborem nebo strukturální analýzou. „Při analýze rozvahy 

bývají položky jednotlivých výkazů vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. 

z celkových pasiv.“ (Grünwald, 2008, s. 20) Jednotlivé položky se obvykle poměřují 

s celkovým objemem tržeb nebo výnosů. Pracuje se s jednotlivými výkazy v jednotlivých 

letech, není možné provádět tuto analýzu napříč lety. Tato analýza změny pouze konstatuje 

a upozorňuje na možné problémové oblasti, které by měly být podrobeny důkladnější analýze. 

(Grünwald, 2008) 

2.4.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k rozboru finanční situace podniku. Jsou tedy vhodným nástrojem 

k posouzení likvidity podniku. Nejvýznamnější rozdílový ukazatel je čistý pracovní kapitál 

(provozní kapitál). Čistý pracovní kapitál je rozdíl mezi oběžným majetkem a cizími zdroji 

a má podstatný vliv na podnikovou platební schopnost. Likvidní podnik musí mít potřebnou 

výši provozního kapitálu, tj. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. 

„Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem.“ (Pavelková, 2010, s. 81) V následujícím obrázku je graficky 

znázorněna konstrukce provozního kapitálu. (Pavelková, 2010)  

 

 

 



 

Obr. 2.2: Čistý pracovní kapitál 

Vlastní kapitál

ČPK

Cizí kapitál 

krátkodobý

Dlouhodobý 

majetek Dlouhodobý 

kapitálCizí kapitál 

dlouhodobý

Oběžný majetek

 

Zdroj: Pavelková, 2010, s. 82 

2.4.3 Poměrové ukazatele 

„Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace.“ 

(Grünwald, 2008, s. 20) 

Poměrové ukazatele jsou vypočteny dělením jedné položky (popř. sumou položek) jinou 

položkou, přičemž mezi oběma položkami existují jisté souvislosti. Konstrukce těchto 

ukazatelů je podmíněna tím, co se má změřit. 

Samostatná skupina ukazatelů jsou ukazatele konstruované jako kombinace primárních 

ukazatelů. Jejich konstrukce je zdůvodňována snahou hodnotit situaci podniku synteticky. 

„Tyto ukazatele vznikají s využitím metod víceaspektního hodnocení, kdy jednotlivým 

poměrovým ukazatelům do nich vstupujících jsou přiřazovány různé váhy.“ (Grünwald, 2008, 

s. 21) 

a) Analýza likvidity 

Likvidita je schopností podniku transformovat majetek na prostředky, kterými lze hradit 

závazky. Čím dříve je majetek schopen proměnit se na tyto prostředky, tím má větší 

likvidnost. S pojmem likvidita a likvidnost je také někdy spojován termín solventnost. 

Solventnost je schopnost podniku dlouhodobě a včasně platit své závazky. (Marek, 2009) 

 

 



 

Běžná likvidita 

„Poměr mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy patří z hlediska sledování likvidity 

k nejčastějším ukazatelům, nazývá se běžná likvidita (angl. Curren Ratio) a vyjadřuje 

schopnost podniku měnit svůj krátkodobý majetek na prostředky, které lze použít k úhradě 

závazků.“ (Marek, 2009, s. 279) 
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Není dobré, když tento ukazatel dosahuje extrémů. Pokud ukazatel dosahuje příliš nízkých 

hodnot, může mít podnik v budoucnu problémy s platební schopností. Vysoká hodnota 

ukazatele vede, ceteris paribus, k vyšší nákladovosti a nižším výnosům. Negativní efekt 

vysoké likvidity spočívá v nepoměru mezi krátkodobými a dlouhodobými aktivy (krátkodobá 

aktiva jsou ve své podstatě aktiva méně výnosná) nebo z nepoměru mezi zdroji krátkodobými 

a dlouhodobými (při převažování dlouhodobých). Dlouhodobé zdroje jsou většinou dražší a to 

vede k větším nákladům. Vzhledem k riziku platí jednoduchý vztah –  čím větší je hodnota 

běžné likvidity, tím je riziko menší. (Marek, 2009) 

Některé podniky v České republice vykazují velkou hodnotu likvidy a zároveň se nacházejí 

v prvotní nebo druhotné platební neschopnosti. To je způsobeno tím, že jsou posuzovány 

podle tzv. fiktivní likvidity, která se výrazně liší od reálné likvidity. Fiktivní likvidita se 

vypočítá dosazením do příslušného vzorce. Reálná likvidita vyjadřuje skutečnou hodnotu 

likvidy, která je na rozdíl od fiktivní očištěna o neprodejné zásoby materiálu, neprodejné 

výrobky na skladě, pohledávky dlouho po lhůtě splatnosti. (Marek, 2009) 

 

Pyramidový rozklad likvidity  

„Pyramidální rozklad běžné likvidity je znázorněn na následujícím obrázku. V první fázi 

rozložíme ukazatel běžné likvidity na součin doby obratu krátkodobých aktiv ve dnech 

(krátkodobá aktiva/(výnosy/365)) a doby obratu krátkodobých pasiv ve dnech (krátkodobá 

pasiva/(výnosy/365)). Ve druhé fázi rozložíme dále ukazatel doby obratu krátkodobých aktiv 

ve dnech na součet doby obratu zásob ve dnech (zásoby/(výnosy/365)), doby obratu 

krátkodobých pohledávek ve dnech (krátkodobé pohledávky/(výnosy/365)) a doby obratu 

krátkodobého finančního majetku ve dnech (krátkodobý finanční majetek/(výnosy/365)).“ 

(Marek, 2009, s. 281) 



 

Obr. 2.3: Pyramidální rozklad běžné likvidity 

 

Zdroj: Marek, 2009, s. 281 

 

Pokud se vychází z předpokladu, že rozdíl mezi fiktivní a reálnou likviditou je způsoben 

zahrnutím nelikvidního majetku mezi likvidní, nemusí se to projevit v rozdílu mezi 

ukazatelem počtu obrátek krátkodobých vložených prostředků za jeden rok a ukazatelem doby 

obratu finančního majetku ve dnech (mezi těmito hodnotami nemusí být žádný rozdíl). 

Ke vzniku tohoto rozdílu může dojít na základě různé výše skutečné hodnoty ukazatele obratu 

zásob a ukazatele doby splatnosti krátkodobých pohledávek. Pyramidální rozklad se používá 

obdobně jako ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků k zjištění základních 

příčinných faktorů na změnu hodnoty vrcholového ukazatele. (Marek, 2009) 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je ukazatel likvidity, který se liší od ukazatele běžné likvidy tím, že je 

v čitateli odstraněna nejméně likvidní složka krátkodobých aktiv, kterou jsou zásoby. 
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  (2.4) 

Tento ukazatel ovlivňují stejné ukazatele jako ukazatel běžné likvidity, kromě ukazatele doby 

obratu zásob. (Marek, 2009) 
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Okamžitá a peněžní likvidita 

„Další stupně likvidity lze měřit pomocí okamžité, nebo peněžní likvidity. Oba tito ukazatelé 

pracují s nejlikvidnějšími složkami aktiv.“  (Marek, 2009, s. 209) 

Peněžní likvidita počítá pouze s peněžními prostředky. Okamžitá likvidita bere v úvahu 

i krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry a podíly). 

pasivaKrátkodobá
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  (2.5) 
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Někdy se uvádí, že hodnota peněžní likvidity by měla dosahovat hodnoty 0,2. V praxi může 

být přijatelná hodnota i nižší než 0,2, například v případě, že má společnost kontokorentní 

úvěr. Držba peněžních prostředků s sebou přináší náklady obětované příležitosti. (Marek, 

2009) 

b) Analýza rentability 

Analýza rentability (neboli výnosnosti) je nedílnou součástí každého rozhodovacího procesu, 

při němž je bráno v úvahu, jakého přínosu se dosáhlo (nebo dosáhne) vynaložením určité 

částky. Takový propočet je nezbytný v dlouhodobých strategických rozhodnutích, jejichž 

důsledky se mohou projevit až za několik let. (Holečková, 2008) 

„Rentabilita, resp. výnosnost, vloženého kapitálu, patří k nejdůležitějším charakteristikám 

podnikatelské činnosti. Přestože každý podnik má své specifické cíle, jejichž míra naplnění 

slouží jako kritérium úspěšnosti daného podniku, je všem podnikům společný cíl dosahovat 

uspokojivé výnosnosti vloženého kapitálu, kterou je všem třeba hodnotit v souvislosti 

s platební schopností (likviditou) a finanční stabilitou, jež souvisí s celkovou majetkovou 

a finanční strukturou.“ (Holečková, 2008, s. 57) 

Rentabilita se vyjadřuje obecně podle následujícího vzorce:  

kapitálVložený

Zisk
aRentabilit   (2.7) 

 



 

 Zisk v analýze rentability – nejpoužívanějšími formami zisku ve finanční analýze 

jsou: 

o Zisk po zdanění (earnings after tax – EAT) – výsledek hospodaření za účetní 

období. Je čistý zisk, který následně prochází rozdělovacím procesem.  

o Zisk před zdaněním (earnings before tax – EBT) – je vhodný při meziroční 

analýze, nemá na něj vliv změna daňové legislativy (daňové výjimky). 

o Zisk před úroky a zdaněním (earnings before interest and tax –  EBIT) – 

označuje se také jako „provozní zisk“. Měří efekt podnikatelské činnosti 

a abstrahuje způsob financování, který odráží výši úroků a zdanění.  

o Zisk před odpisy zdaněním a úroky (earnings before interest, tax, depreciation 

and amortization – EBITDA) – je EBIT zvýšený o odpisy. Tento ukazatel 

výkonnosti není ovlivněn rozdílovou odpisovou politikou. (Holečková, 2008) 

V následující tabulce je zachycen výpočet jednotlivých forem zisků. 

 

Tab. 2.1: Jednotlivé formy zisku 

Zisk

Zisk po zdanění (EAT)

+ daň z přímů za mimořádnou činnost

+ daň z příjmů za běžnou činnost

= Zisk před zdaněním (EBT)

+ nákladové úroky

= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT)

+ odpisy

= Zisk před odpisy, úroky a zdaněním (EBITDA)  

Zdroj: Holečková, 2008, s. 60 

 

 Kapitál v analýze rentability – Kapitálem se v rámci finanční analýzy rozumí finanční 

prostředky uvedené na straně pasiv rozvahy: 

o Vlastní kapitál – jsou finanční prostředky do podniku vložené nebo v podniku 

zanechané investory. Součástí vlastního kapitálu je tedy nerozdělený zisk. 

V případě, že je tento zisk záporný (ztráta), je hodnota vlastního kapitálu nižší 



 

než hodnota základního kapitálu. U chronicky ztrátových podniků může být 

vlastní kapitál i záporné číslo. (Holečková, 2008) 

o Cizí zdroje – obsahují rezervy a dluhy k věřitelům. Dluhy se rozlišují na:  

 Krátkodobé a dlouhodobé – podle doby splatnosti úvěru (pokud je delší 

než jeden rok řadí se do dlouhodobých). V posledním roce trvání 

závazku je možný jeho přesun z dlouhodobých do krátkodobých. 

 Úročené a neúročené – úročené mohou být krátkodobé finanční 

závazky, neúročené jsou krátkodobé závazky, závazky vůči 

zaměstnancům, závazky z obchodního styku a závazky vůči státu. 

 Finanční a provozní – atributem pro toto členění je, v jaké činnosti tyto 

závazky vznikly. (Holečková, 2008) 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

„Rentabilita celkového kapitálu se považuje za základní měřítko rentability, resp. výnosnosti 

neboli finanční výkonnosti, poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu, z jakých zdrojů jsou financovány.“ (Holečková, 2008, s. 64) 

Počítá se zde se ziskem před zdaněním a úroky (EBIT); tento výpočet lze zdůvodnit tím, že 

zisk po zdanění, daň z příjmů a úroky placené z cizího kapitálu představují různé formy 

celkového zisku, jehož bylo dosaženo použitím celkového kapitálu. Data se tedy čerpají 

ze zdrojové strany rozvahy. Rentabilita celkového kapitálu je zcela indiferentní ke struktuře 

kapitálu, úrokové a daňové sazbě, závisí ale na efektivní alokaci kapitálu a jeho hospodárném 

využívání. Rentabilita celkového kapitálu je předmětem zájmů investorů i věřitelů. 

(Holečková, 2008) 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – return on assets) je dána reprodukční silou majetku 

podniku. Rentabilita celkového kapitálu se vypočte následovně: 

(%)100
Aktiva

EBIT
ROA  (2.8) 

Při použití hodnoty EBIT v čitateli se výsledek abstrahuje od vlivů daňové politiky, výše 

úrokových sazeb a zapojení cizího kapitálu. Všechny tyto proměnné jsou však přirozenou 



 

součástí ekonomického prostředí, z toho důvodu se ve financích podniku preferuje rentabilita 

celkového kapitálu po zdanění:  

(%)100.. 



Aktiva

úrokyzdanenézdanenípoZisk
zdanenípokapcelkaRentabilit  (2.9) 

)1( ziskuzedanesazbanákladuúrokyúrokyZdanené   (2.10) 

Do čitatele se přičítá úrok po zdanění jako výnos z cizího kapitálu. Smyslem je zahrnout 

veškeré efekty spojené s vloženým kapitálem. Zohledňovaným efektem je zde to, že odměny 

věřitelům (úrok) jsou zdaněny sazbou daně ze zisku. Výsledek je závislý na kapitálové 

struktuře podniku. (Holečková, 2008) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) je významný ukazatel pro vlastníky 

nebo investory (akcionáře, společníky), kteří do podniku vkládají prostředky. Rentabilita 

vlastního kapitálu dává zisk po zdanění (EAT) k vlastnímu kapitálu. Výsledkem je tedy 

efektivnost a zhodnocení vložených prostředků. 

kapitálVlastní

EAT
ROE   (2.11) 

Rentabilita vlastního kapitálu by měla dosahovat výnosů investic se stejnou mírou rizika, 

nebo alespoň výnosů bezrizikových investic (např. tuzemské vládní obligace s pětiletou 

dobou splatnosti). Jestliže je rentabilita vlastního kapitálu nižší než výnos z bezrizikových 

investic, je podnik odsouzen k zániku. Tento ukazatel ztrácí vypovídající schopnost, je-li 

vložený vlastní kapitál velmi nízký, nebo když je záporný a společnost je zároveň ve ztrátě 

(výsledkem je kladné číslo, i když o žádném zhodnocení vloženého kapitálu nemůže být řeč). 

(Holečková, 2008) 

 

Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 

„Rentabilita je vrcholový, komplexní, syntetický ukazatel efektivnosti hospodaření podniku, 

do kterého se promítá mnoho vlivů.“ (Holečková, 2008, s. 69) Podstatný je vliv dílčích 



 

faktorů, které tento ukazatel ovlivňují. Tento rozklad syntetických ukazatelů rentability 

na ukazatele dílčí poprvé prakticky provedla společnost DuPont. Tento rozklad se proto 

nazývá DuPont analýza. (Holečková, 2008) 

Rozklad rentability celkového kapitálu – rentabilitu celkového kapitálu lze rozdělit na součin 

dvou funkcí, a to rentabilitu tržeb (ROS – return of sales) a obratu aktiv. Z rovnice tedy 

vyplývá, že rentabilita celkového kapitálu (ROA) je ovlivněna ziskovostí tržeb a obratovosti 

kapitálu. (Holečková 2008) 
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Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku proměnit tržby na zisk, tedy to, kolik procent 

zisku je schopen vyprodukovat z daných tržeb. Vliv na tento ukazatel má především výše 

ceny a nákladů.  

Obrat celkových aktiv vyjadřuje schopnost podniku zajišťovat investice do aktiv při dané 

úrovni tržeb. Podstatný vliv na hodnotu tohoto ukazatele má odvětví, ve kterém firma 

realizuje svou činnost. Kapitálově intenzivnější odvětví mají velký podíl fixních nákladů 

a menší variabilních. U těchto podniků dosahuje obrat celkových aktiv zpravidla nižších 

hodnot než u podniků kapitálově neintenzivních. (Holečková, 2008) 

Rozklad rentability vlastního kapitálu – „Na ukazatel rentability vlastního kapitálu působí 

dvě hlavní skupiny ukazatelů, a to skupina ukazatelů produkční síly (rentabilita celkového 

kapitálu, resp. rentabilita aktiv) vyjadřujících schopnost aktiv vytvořit zisk, před zdaněním 

a placením úroků, tj. EBIT, a skupina charakterizující jeho dělení (vliv zdanění, vliv podílů 

a cena úročených cizích zdrojů). Pro rozklad rentability vlastního kapitálu se používá tohoto 

vztahu:“ (Holečková, 2008, s. 74) 
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Lze jej tedy rozdělit na: 

 Rentabilitu tržeb 

 Obrat celkových aktiv 

 Finanční páku 



 

Z tohoto rozkladu je patrné, že se zvyšováním cizího kapitálu roste i finanční páka (z tohoto 

ukazatele se dá odvodit zadluženost). Finanční páka odráží zvýšení kapitálového potenciálu 

vlastníků zapojením cizího kapitálu, který bývá (mimo jiné i kvůli daňové politice) levnější. 

Zvýšení rentability vlastního kapitálu zapojením cizího kapitálu se nazývá „pákovým 

efektem“. (Holečková, 2008) 

Pokud se výše uvedený rozklad přetransformuje použitím faktorové analýzy k uplatnění 

koeficientů vyjadřujících vliv zdanění podílu a ceny cizích zdrojů, vznikne: 
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Rentabilita tržeb se rozčlenila na tyto ukazatele: 

 Provozní zisková marže 

 Úroková redukce zisku 

 Daňová redukce zisku 

V daňové redukci je zachycen vliv míry zdanění na rentabilitu vlastního kapitálu (růst daňové 

sazby má negativní vliv na rentabilitu). V úrokové redukci je zachycen vliv zadlužení, ovšem 

protichůdně než působí ve finanční páce. S růstem míry zadlužení sice roste finanční páka 

(použitím cizího kapitálu), ale i úroková sazba, která je nákladem (daňově uznatelným) 

snižujícím zisk. To, zda je pro podnik vhodné se zadlužovat, se vypočte podle hodnoty tzv. 

„multiplikátoru kapitálu akcionářů“, který je násobkem finanční páky a úrokové redukce. 

Pokud je hodnota multiplikátoru větší než jedna pro podnik, je výhodné se zadlužovat. 

(Holečková, 2008) 

c) Analýza aktivity 

Vyjadřuje, jak efektivně podnikatelský subjekt používá svůj majetek. Aktivita je 

charakterizována rychlostí obratu a dobou obratu. 

 Rychlost obratu (obrat) – vyjadřuje, kolikrát se určitá položka za vymezené období 

(zpravidla jeden rok) přemění do jiné položky. 

 Doba obratu – je časové vyjádření jednoho obratu, tedy doba, za kterou se tento obrat 

realizuje. Vyjadřuje, jak dlouho (většinou ve dnech) je vázán kapitál v určité formě 

aktiva. (Grünwald, 2008) 



 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je spolu se ziskovým rozpětím faktorem, který ovlivňuje rentabilitu 

celkového kapitálu. Obrat celkových aktiv lze členit na obrat stálých aktiv a obrat oběžných 

aktiv. 
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Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

“Ukazatel obratu dlouhodobého hmotného majetku (capital intensity) je ukazatelem 

efektivnosti a intenzity využívání zejména budov, strojů a zařízení. Vyjadřuje, jaká částka 

tržeb byla vyprodukována z 1 Kč dlouhodobého majetku (v zůstatkové ceně).“ 

(Grünwald, 2008, s. 48) 

)( cenezustatkovévDHM
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Hodnotu ukazatele značně ovlivňuje odpisová politika. Ukazatel může dosahovat nízkých 

hodnot i v případě, že byla provedena investice, která zatím nepřináší efekt v podobě zvýšení 

tržeb. (Grünwald, 2008) 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob (inventory turnover) je poměr tržeb (někdy celkové náklady) a průměrného stavu 

zásob všeho druhu. 

Zásoby

nákladycelkovépopřTržby
zásobObrat
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  (2.18) 

 

Pro detailnější rozbor obratu zásob je nutné jednotlivé druhy zásob vztahovat k adekvátnímu 

ukazateli spotřeby (např. obrat zásob materiálu = spotřeba materiálu/zásoby materiálu). Nízká 



 

hodnota tohoto ukazatele znamená, že je poměrně dlouhá doba mezi pořízením zásob 

a prodejem. Nízký počet obrátek signalizuje nebezpečí platební neschopnosti podniku. 

(Grünwald, 2008) 

Doba obratu vyjadřuje dobu trvání jedné obrátky. Vypočte se poměrem průměrného stavu 

zásob a průměrných denních tržeb (popř. nákladů). 

zásobObratTržby
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zásobobratuDoba
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Obecně platí, že čím vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu, tím pro podnik lépe. Ale i toto 

má své hranice, protože zásoby zajišťují plynulost výroby, flexibilitu podniku a částečně kryjí 

riziko. „Za optimální hodnotu doby obratu zásob můžeme považovat takovou hodnotu, při níž 

se náklady spojené s hospodařením se zásobami minimalizují.“ (Grünwald, 2008, s. 49) 

 

Obrat pohledávek 

Tento ukazatel udává rychlost přeměny pohledávek v peněžní prostředky a je vyjádřen jako 

poměr tržeb a průměrného stavu pohledávek. 

Pohledávky

Tržby
pohledávekObrat   (2.20) 

Trvání jednoho obratu lze měřit dobou obratu pohledávek, která je vyjádřena jako poměr 

průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb. 

pohledávekObratTržby

Pohledávky
pohledávekobratuDoba

365

365/
  (2.21) 

Tento ukazatel vyjadřuje, za kolik dní jsou pohledávky splaceny (tzv. inkasní období), čili 

vypovídá o platební disciplíně odběratelů. I když jsou všechny pohledávky řádně splaceny, 

bude doba obratu delší než splatnost faktur. „Důvodem je, že do pohledávek je zahrnuta daň 

z přidané hodnoty (DPH). Jsme-li plátci DPH na výstupu, prodáváme své výrobky s 21% 

sazbou DPH, potom při řádné úhradě námi vystavených faktur bude doba obratu pohledávek 

1,21krát delší než skutečná doba splatnosti, délka obchodního úvěru.“ (Grünwald, 2008, 

s. 50). 

 



 

Doba splácení závazků a obchodní deficit 

Účelné je porovnat platební disciplínu odběratelů se svou vlastní. K tomu se využívá tzv. 

doba splacení závazků, která je vyjádřena následujícím vzorcem: (Grünwald, 2008) 

365/Tržby

Závazky
závazkůspláceníDoba   (2.22) 

Odečte-li se vlastní doba obratu závazků od doby obratu pohledávek, výsledkem je obchodní 

deficit.  

365/365/ Tržby

Závazky

Tržby

Pohledávky
deficitObchodní   (2.23) 

Čím vyšších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím více je ohrožena likvidita podniku. Kladná 

hodnota znamená rychlejší nárůst pohledávek než závazků. Jestliže tento nárůst není ničím 

kompenzován (například ziskovou marží), projeví se odlivem finančních prostředků 

z podniku. (Grünwald, 2008) 

 

Doba obratu finančního majetku 

Tento ukazatel je vhodný pro posouzení přiměřenosti finančního majetku. 

365/Tržby

majetekFinancní
majetkufinancníhoobratuDoba   (2.24) 

Prostřednictvím tohoto ukazatele se zjišťuje, kolikadenní tržby zůstávají na účtu, v hotovosti, 

na cestě nebo v jiné formě krátkodobého finančního majetku. Pro posouzení přiměřenosti 

majetku je tento ukazatel vhodnější než ukazatel peněžní likvidity. (Grünwald, 2008) 

d) Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou indikátory rizika plynoucího ze struktury zdrojů financování 

majetku. S větším zapojením cizích zdrojů roste zadluženost, a tím pádem i rizika z toho 

plynoucí. Určitá míra zadlužení je pro firmu přínosná, protože cizí kapitál bývá levnější než 

vlastní. Úroky, které jsou placeny poskytovatelům cizího kapitálu, jsou daňově uznatelný 

náklad a snižují základ daně – tento efekt se nazývá daňový štít (vyplacení podílu na zisku 

není daňově uznatelným nákladem). Výnos kapitálu se odvíjí i od rizika, které investor 

podstupuje. Nároky věřitelů jsou uspokojovány před nároky vlastníka, proto vlastník 



 

podstupuje větší riziko a požaduje větší míru zhodnocení. Cena se odvíjí i od doby splatnosti 

– čím je doba splatnosti větší, tím větší cenu za něj uživatel musí zaplatit. (Pavelková, 2010) 

„Z výše uvedeného tedy vyplývá, že každá firma by měla usilovat o optimální finanční 

strukturu, tzn. o co nejvhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu, protože ten rozhoduje 

o výši nákladů na kapitál.“ (Pavelková, 2010, s. 83) 

 

Celková zadluženost 

Základní ukazatel zadluženosti je celková zadluženost, která dává do poměru cizí zdroje 

k celkovým aktivům. 

celkemAktiva

zdrojeCizí
tzadluženosCelková   (2.25) 

Celková zadluženost by se měla pohybovat mezi 30–60 %, záleží však na odvětví, ke kterému 

podnik přísluší. (Pavelková, 2010) 

 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti dává do poměru cizí a vlastní kapitál. 

kapitálVlastní

zdrojeCizí
tizadluženosMíra   (2.26) 

U tohoto ukazatele je důležité, jak se dynamicky vyvíjí, zda se podnik zadlužuje, či naopak 

podíl vlastních zdrojů roste, protože vysoká míra zadluženosti je signálem, že by mohly být 

nároky věřitelů ohroženy. (Pavelková, 2010) 

 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje schopnost podniku splácet úroky. Ukazatel úrokového krytí je poměrem 

hospodářského výsledku před úroky a zdaněním (EBIT) a nákladových úroků. 



 

úrokyNákladové

EBIT
krytíÚrokové   (2.27) 

Na tento ukazatel je nutno brát zřetel obzvláště při nekonzistentním vývoji zisku. Pokud má 

ukazatel hodnotu rovnu jedné, podnik vytvořil dostatečný objem zisku k splacení úroků; tento 

objem zisku však není dostačující k zaplacení daní a vyplacení podílu. (Pavelková, 2010) 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem udává, z jakých zdrojů je kryt dlouhodobý 

majetek. 

majetekDlouhodobý

kapitálVlastní
kapitálemvlastnímmajetkuhodlouhodobéKrytí   (2.28) 

Pokud je výsledkem hodnota větší než jedna, podnik používá dlouhodobý kapitál ke krytí 

oběžných aktiv, podnik tedy upřednostňuje finanční stabilitu před výnosem. Dlouhodobý 

majetek sloužící k hlavní činnosti podniku by měl být kryt alespoň z části vlastním kapitálem, 

aby nebyla dluhy ohrožena kontinuita podnikání. (Pavelková, 2010) 

 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je vyjádřeno následující rovnicí. 

majetekDlouhodobý

zdrojedlcizíkapitálVlastní
zdrojidlmajetkudlKrytí

.
..


  (2.29) 

Tzv. zlaté pravidlo financování zní: Dlouhodobý majetek by měl být krytý dlouhodobými 

zdroji. Toto pravidlo je dodrženo, je-li hodnota ukazatele rovna jedné. Pokud je hodnota 

ukazatele menší než jedna, jedná se o agresivní strategii, podnik je podkapitalizován, čistý 

pracovní kapitál je záporný. Hodnota větší než jedna značí umírněnou strategii managementu, 

znamená to, že podnik má k dispozici jakýsi „polštář“ v podobě čistého pracovního kapitálu 

ke krytí rizika. (Pavelková, 2010) 



 

2.5 Bankrotní modely 

Tyto modely jsou konstruovány za účelem informovat uživatele, zda není podnik v blízké 

době v ohrožení bankrotem. Informaci, zda je firma ohrožena, poskytují bankrotní modely 

s předstihem. Prostřednictvím bankrotních modelů se lze zaměřit na analyzování symptomů 

typických pro bankrot, jako je například výše čistého pracovního kapitálu, likvidita nebo 

rentabilita celkového vloženého kapitálu. Z bankrotních modelů jsem si k analýze vybral 

Altmanův model a model IN01 manželů Neumaierových. (Růčková, 2010) 

2.5.1 Altmanův model 

„Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá 

váha a z nichž největší váhu má rentabilita vlastního kapitálu“ (Růčková, 2010, s. 73) 

Váha jednotlivých proměnných byla v tomto modelu určena pomocí diskriminační metody, 

která zařazuje jednotlivé objekty do diferenciovaných skupin podle určitých atributů. Tato 

váha se mění i podle typu společnosti. Altmanův model, který pro analýzu využiji, má 

následující tvar: 

Aktiva

Tržby

CK

VK

Aktiva

EBIT

Aktiva

EAT

Aktiva

ČPK
Z 998,042,0107,3847,0717,0   (2.30) 

Implementace výsledků: 

 Z < 1,2  Pásmo bankrotu 

 1,2 < Z <2,9 Pásmo šedé zóny 

 2,9 < Z Pásmo prosperity  

 

2.5.2 Model IN – Index důvěryhodnosti. 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a specializuje se na finanční situaci 

firem v českém prostředí. Podobně jako Altmanův model má i model IN více proměnných, 

kterým je přiřazena různá váha, a má také i více variant. 

Zvolil jsem model IN01, který byl konstruován v roce 2002 a zohledňuje sledování 

ekonomické přidané hodnoty. Model IN01 má následující tvar: 



 

KCZ

OA

Aktiva

Výnosy

Aktiva

EBIT

NÚ

EBIT

zdrojeCizí

Aktiva
IN 09,021,092,004,013,001   (2.31) 

 „Pokud je hodnota indexu IN01 < 1,77, pak podnik tvoří hodnotu. Hodnoty indexu IN01 

menší než 0,74 znamenají, že podnik míří k bankrotu. Hodnoty indexu mezi 0,75 a 1,77 jsou 

v šedé zóně, tj. podniky netvoří hodnotu, ale také nebankrotují“ (Růčková, 2010, s. 76) 

Interpretace: 

IN01 < 0,75  Podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86 % 

IN01 > 1,77   Podnik s pravděpodobností 67 % tvoří hodnotu 

2.6 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je hodnocení prostředí podniku, a to vnitřního a vnějšího prostředí. 

Název „SWOT“ je odvozen od počátečních písmen jednotlivých stránek podnikového 

prostředí. Do vnitřního prostředí podniku spadají silné (strenghts) a slabé (weaknesses) 

stránky. Do vnějšího prostředí se řadí příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). SWOT 

analýza může být sumarizací ostatních analýz. Jednotlivé stránky vnějšího a vnitřního 

podnikového prostředí jsou více nastíněny v následujícím schématu. (Jakubíková, 2008) 



 

Obr. 2.4: SWOT matice 

Silné stránky

(strenghts)

Zde se zaznámenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě

Slabé stránky

(weaknesses)

Zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lepe

Příležitosti

(opportunities)

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit popotávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě prospěch

Hrozby

(threats)

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků

 

Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, využívat 

příležitosti okolí a snažit se předvídat a zajistit proti případným hrozbám. Pouze tak 

dosáhneme konkurenčních výhod nad ostatními. (Kozel, 2006, s. 39) 

 



 

3 Charakteristika podniku Feropol s.r.o. 

Obchodní firma Feropol s. r. o. vznikla 13. prosince 1996 zápisem do Obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě. Sídlo firmy se nachází v Bystřičce 237 a je zapsáno 

v OR od 2. května 2011. 

3.1 Předmět podnikání a vývoj společnosti 

Firma se v současnosti zabývá dvěma činnostmi, a to velkoobchodem a relativně nově také 

výrobou. Z počátku své činnosti, kdy byl předmětem podnikání pouze velkoobchod, firma 

dodávala na trh především materiály ze slitin hliníku a mědi, ale soustředila se i na širokou 

škálu převážně nástrojových ocelí. 

V roce 2002 podnik penetroval na slovenský trh a otevřel pobočku v Žilině. Slovenská 

pobočka má obchodní firmu Feropol Slovakia s. r. o. Slovenská filiálka se nyní nachází v obci 

Horný Hričov, kam se přestěhovala z Žiliny. Tato společnost nemá žádnou přímou vazbu 

na společnost Feropol s.r.o., takže se hospodaření slovenské pobočky nijak neprojevuje 

ve výkazech české společnosti. 

V roce 2004 se Feropol s. r. o. rozhodl specializovat na neželezné kovy. Tento krok měl 

za následek rozšíření sortimentu a skladových zásob těchto materiálů. Díky tomuto rozšíření 

skladu firma reaguje na objednávky rychlou a včasnou dodávkou. V současnosti podnik 

nabízí široký sortiment materiálů ze slitin hliníku, mědi, mosazi a bronzu. U dodávaných 

materiálů se upravují rozměry na přání zákazníka. 

V roce 2009 se podnik začal zabývat soustružením a frézováním na vlastním strojovém 

vybavení. Firma zatím nemá vlastní výrobek, ale tvoří výrobky přesně dle přání zákazníka. 

Podíl výroby na zásobách je relativně malý, a to 5 %, u velkoobchodu je to 95 %. U příjmů je 

podíl výroby k velkoobchodu vyšší, a to 20 % k 80 %. 

V roce 2010 se změnila vlastnická struktura společnosti. Došlo k vypořádání vlastnických 

podílů. 

V současnosti už má společnosti šest vlastních výrobků z oblasti kuchyňských potřeb, kterými 

se chystá proniknout na trh.  



 

3.2 Personální stránka podniku 

Podnik má 32 zaměstnanců. Ve společnosti je heterogenní personální struktura, pracují zde 

muži i ženy. V některých odděleních je však struktura zaměstnanců homogenní – ve výrobě 

a na skladě pracují pouze muži, v obchodním oddělení pracují pouze ženy. Následující 

schéma zachycuje organizační strukturu podniku: 

 

Obr. 3.1: Organizační schéma společnosti Feropol s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost v roce 2010 provedla školení zaměstnanců, které bylo financováno z evropských 

strukturálních fondů. Toto školení mělo za následek snížení fluktuace zaměstnanců a zvýšení 

jejich odbornosti. 

3.3 Vývoj vlastnického podílu společnosti 

Společnost byla do roku 2010 držena čtyřmi vlastníky (společníky). V roce 2010 došlo 

ke změně ve vlastnictví společnosti, protože jeden s vlastníků se rozhodl společnost opustit. 

Tato změna ve vlastnictví neměla žádný vliv na management společnosti, protože daný 

společník figuroval ve společnosti primárně jako vlastník. Vypořádání proběhlo takovým 
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způsobem, že nebylo zahrnuto do majetkových struktur společnosti. Nový vlastnický podíl 

zbylých tří společníků je následující: dva ze společníků vlastní 60 % (každý po 30 %), zbylý 

společník má 40% podíl. Stejná vlastnická struktura je i u slovenské pobočky. 

3.4 Produkt společnosti Feropol s.r.o. 

Společnost Feropol s.r.o. se v současné době zaměřuje primárně na velkoobchod 

s neželeznými kovy, především tedy měď mosaz a bronz. Dodavatelé společnosti pocházejí 

hlavně ze Španělska, Řecka, Rakouska a Ruska, okrajově i z České republiky. Odběratelé 

jsou podniky zabývající se výrobou automobilů, výrobou pro zdravotnictví a vodoinstalčními, 

topenářskými a plynoinstalačními pracemi. Okrajově se společnost Feropol s.r.o. zabývá 

výrobou. 

Strategická vize je však jiná – společnost si klade za dlouhodobý cíl změnit poměr 

velkoobchodu a výroby, tak aby výroba zaujímala hlavní roli. Sledování tohoto cíle naznačuje 

i skutečnost, že společnost zakoupila v roce 2012 jednu posuvnou pilu a frézu, které 

financovala vlastními zdroji. Společnost chce využít svého výrobního a obchodního 

potenciálu k co možná největšímu synergickému efektu. Díky dlouholeté specializaci 

na velkoobchod může řídit dodavatelský tok s výrazně nižšími náklady než konkurence, která 

se specializuje pouze na výrobu. V rámci výroby má však konkurence náskok, společnost 

proto začíná vyrábět méně komplikované výrobky a postupem času se chce zabývat 

složitějšími. 

Cenově produktová strategie společnosti je velmi zajímavá. Feropol s.r.o. dokáže díky 

racionální výrobě, dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem cenově konkurovat 

produktům z Asie, to ale není jejím cílem. Produktová politika se zaměřuje především 

na kvalitu, která odpovídá tomu nejlepšímu, co je na trhu k dostání, ovšem za cenu, která je 

o desítky procent nižší. V současné době se společnost nachází ve fázi těsně před uvedením 

své produktové řady na trh. Zpočátku chce své výrobky nabízet internetovou cestou. 



 

4 Analýza podniku a zhodnocení výsledku analýzy 

V této kapitole budou prakticky aplikovány jednotlivé nástroje analýz na podnik Feropol s.r.o.  

4.1 Finanční analýza 

Finanční analýza bude provedena za pomoci analýzy absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů. Analýza bude vycházet z výkazů, které jsou uvedeny v přílohách. V tabulkách, 

které budou uvedeny v textu, je veškeré finanční vyjádření v tisících korun. 

4.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů bude realizována horizontální a vertikální analýzou. Při této 

analýze bude použito zjednodušených forem výkazů, které budou obsahovat pouze 

agregované položky, a některé položky budou vynechány. Absence některých položek je 

způsobena tím, že jimi firma nedisponuje. Firma například nevlastní žádný dlouhodobý 

finanční majetek. Hodnoceny budou výkazy v časovém intervalu šesti let od roku 2006 

do roku 2011. Delší časový interval byl zvolen kvůli hospodářské krizi, která propukla v září 

roku 2008 (Pražská burza se tehdy propadla na 26měsíční minimum). V oblasti analýzy 

absolutních ukazatelů nechci hodnotit pouze krizové a post-krizové období, ale i období 

ekonomického boomu, který následnému propadu předcházel. 

Analýze bude podroben výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) a rozvaha za výše uvedené 

období šesti let. 

 

Analýza rozvahy 

Jednotlivé položky aktiv jsou relativně vyjádřeny k celkovým aktivům, stejně jako jednotlivé 

položky pasiv k celkovým pasivům. V tabulkách je zachycena struktura rozvahy za jednotlivé 

roky (částky uvedené v tabulce jsou v tisících korun). 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3.1: Rozvaha společnosti Feropol s.r.o. za období 2006 až 2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva celkem 31 304 36 024 37 933 31 541 36 081 36 142

Dlouhodobý majetek 9 635 8 742 7 737 6 915 6 808 6 398

Hmotný 9 350 8 560 7 693 6 914 6 808 6 398

Nehmotný 285 182 44 1 - -

Oběžná aktiva 21 208 26 675 29 560 23 930 28 752 29 400

Zásoby 10 295 11 347 11 909 8 935 9 754 11 155

Pohledávky 9 763 15 091 17 432 14 782 17 419 17 973

Finanční majetek 1 150 237 219 213 1 579 272

Časové rozlišení 461 607 636 696 521 344

Pasiva celkem 31 304 36 024 37 933 31 541 36 081 36 142

Vlastní kapitál 8 477 7 469 10 464 10 191 11 430 12 473

Základní kapitál 200 200 7 000 7 000 7 000 7 000

Rezervní fond 40 40 40 40 40 40

VH minulých let 7 787 8 237 428 3 424 3 150 4 348

VH běžného období 450 -1 008 2 996 -273 1 240 1 085

Cizí zdroje 22 827 28 480 27 394 21 275 24 497 23 533

Dlouhodobé závazky 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Krátkodobé závazky 12 476 19 978 12 027 8 571 12 285 11 884

Dlouhodobé úvěry 4 000 3 496 2 992 2 488 1 984 1 480

Krátkodobé úvěry 5 351 4 006 11 375 9 216 9 228 9 169

Dohadné účty pasiv 0 75 75 75 154 136  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3.2: Procentuální rozbor rozvahy za období 2006–2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Dlouhodobý majetek 30,8 % 24,3 % 20,4 % 21,9 % 18,9 % 17,7 %

Hmotný 29,9 % 23,8 % 20,3 % 21,9 % 18,9 % 17,7 %

Nehmotný 0,9 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % - -

Oběžná aktiva 67,7 % 74,0 % 77,9 % 75,9 % 79,7 % 81,3 %

Zásoby 32,9 % 31,5 % 31,4 % 28,3 % 27,0 % 30,9 %

Pohledávky 31,2 % 41,9 % 46,0 % 46,9 % 48,3 % 49,7 %

Finanční majetek 3,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 4,4 % 0,8 %

Časové rozlišení 1,5 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % 1,4 % 1,0 %

Pasiva celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Vlastní kapitál 27,1 % 20,7 % 27,6 % 32,3 % 31,7 % 34,5 %

Základní kapitál 0,6 % 0,6 % 18,5 % 22,2 % 19,4 % 19,4 %

Rezervní fond 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

VH minulých let 24,9 % 22,9 % 1,1 % 10,9 % 8,7 % 12,0 %

VH běžného období 1,4 % -2,8 % 7,9 % -0,9 % 3,4 % 3,0 %

Cizí zdroje 72,9 % 79,1 % 72,2 % 67,5 % 67,9 % 65,1 %

Dlouhodobé závazky 3,2 % 2,8 % 2,6 % 3,2 % 2,8 % 2,8 %

Krátkodobé závazky 39,9 % 55,5 % 31,7 % 27,2 % 34,0 % 32,9 %

Dlouhodobé úvěry 12,8 % 9,7 % 7,9 % 7,9 % 5,5 % 4,1 %

Krátkodobé úvěry 17,1 % 11,1 % 30,0 % 29,2 % 25,6 % 25,4 %

Dohadné účty pasiv 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlavní položky výše uvedené tabulky jsou vizualizovány v následujícím grafu, který 

zachycuje průběh absolutních ukazatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.1: Průběh majetku a zdrojů jeho krytí za společnosti Feropol s.r.o. za období 

2006–2011 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že poměr dlouhodobého a krátkodobého majetku se postupem času mění. 

Ve sledovaném období klesá relativní podíl dlouhodobého majetku k celkovým aktivům 

průměrně o 2,18 % ročně. Tento trend není způsoben pouze poklesem dlouhodobého majetku, 

ale i růstem oběžných aktiv. Pokles dlouhodobého majetku je poměrně konstantní, a to kvůli 

odpisové politice podniku. Růst oběžného majetku konstantní není, v roce 2009 nastal velký 

propad oběžných aktiv. Tento propad byl způsoben ekonomickou krizí, která se v tomto roce 

projevila (celkové tržby klesly z roku 2008 na 2009 o téměř 38 %). Výše oběžných aktiv 

závisí na počtu zakázek a objednávek. Jak je zřetelné z grafu, na počátku sledovaného období 

byla oběžné aktiva kryta především cizími zdroji, ke konci sledovaného období se společnost 

přiklonila ke většímu zapojení vlastních zdrojů. 

Následující tabulka zachycuje tempo růstu jednotlivých položek rozvahy za sledované 

období. V tabulce je patrný vliv ekonomického cyklu na jednotlivé položky v rozvaze, 

především tedy na vývoj výsledku hospodaření a oběžného majetku. 



 

V roce 2008 došlo k růstu vlastního kapitálu, a to vlivem poměrně velkého růstu výsledku 

hospodaření v běžném období. O struktuře tohoto výsledku hospodaření bude pojednáno níže 

v rámci analýzy výkazu zisku a ztráty. V roce 2008 se také významně mění struktura 

vlastního kapitálu, z roku 2007 na rok 2008 je 3400% růst základního kapitálu, na vrub 

výsledku hospodaření minulých let, ten v daném období zaznamenává pokles o 94,8 %. Tato 

položka však zaznamenává v následujícím roce vysoký relativní 700% růst.  V následující 

tabulce je zaznamenáno tempo růstu také ostatních položek rozvahy. 

 

Tab. 3.3: Tempo růstu jednotlivých položek rozvahy v období 2006–2011 

Rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Aktiva celkem 15,1 % 5,3 % -16,9 % 14,4 % 0,2 %

Dlouhodobý majetek -9,3 % -11,5 % -10,6 % -1,5 % -6,0 %

Hmotný -8,4 % -10,1 % -10,1 % -1,5 % -6,0 %

Nehmotný -36,1 % -75,8 % -97,7 % -100,0 % 0,0 %

Oběžná aktiva 25,8 % 10,8 % -19,0 % 20,2 % 2,3 %

Zásoby 10,2 % 5,0 % -25,0 % 9,2 % 14,4 %

Pohledávky 54,6 % 15,5 % -15,2 % 17,8 % 3,2 %

Finanční majetek -79,4 % -7,6 % -2,7 % 641,3 % -82,8 %

Časové rozlišení 31,7 % 4,8 % 9,4 % -25,1 % -34,0 %

Pasiva celkem 15,1 % 5,3 % -16,9 % 14,4 % 0,2 %

Vlastní kapitál -11,9 % 40,1 % -2,6 % 12,2 % 9,1 %

Základní kapitál 0,0 % 3400,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rezervní fond 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VH minulých let 5,8 % -94,8 % 700,0 % -8,0 % 38,0 %

VH běžného období -324,0 % -397,2 % -109,1 % -554,2 % -12,5 %

Cizí zdroje 24,8 % -3,8 % -22,3 % 15,1 % -3,9 %

Dlouhodobé závazky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Krátkodobé závazky 60,1 % -39,8 % -28,7 % 43,3 % -3,3 %

Dlouhodobé úvěry -12,6 % -14,4 % -16,8 % -20,3 % -25,4 %

Krátkodobé úvěry -25,1 % 183,9 % -19,0 % 0,1 % -0,6 %

Dohadné účty pasiv 100,0 % 0,0 % 0,0 % 105,3 % -11,7 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole bude podroben horizontální i vertikální analýze výkaz zisku a ztráty. Stejně 

jako v předchozí kapitole bude tento výkaz analyzován za období 2006 až 2011. V následující 

tabulce a grafu je zachycen vývoj jednotlivých forem výsledku hospodaření za toto období.  



 

Tab. 3.4: Jednotlivé výsledky hospodaření 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EBITDA 1 857 1 595 5 972 2 062 2 804 2 556

EBIT 1 248 262 4 455 641 1 918 1 904

EBT 801 -556 3 286 -273 1 240 1 340

EAT 450 -1 008 2 996 -273 1 197 1 085  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.2: Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka a graf vyjadřují vývoj jednotlivých fází výsledků hospodaření společnosti. Výsledek 

hospodaření dosahuje nejvyšších hodnot před odečtením účetní amortizace majetku, čili 

odpisů. Po odečtení odpisů od EBITDA (výsledku hospodaření před úroky, zdaněním 

a amortizaci) je dosažen EBIT (hospodářský výsledek před úroky a zdaněním). Rozdíl mezi 

těmito hodnotami může být tedy způsoben pouze odpisovou politikou a strukturou a výší 

dlouhodobého majetku. Největší rozdíl mezi EBITDA a EBIT byl v období 2007 až 2009. 

Přestože tento časový interval tvoří z hlediska počtu let polovinu sledovaného období, byly 

v něm realizovány téměř dvě třetiny (66,55 %) z celkové sumy odpisů za sledované období. 

V podniku se realizují odpisy pouze první, druhé, třetí a páté odpisové skupiny a podle §32a 

zákona. Za období roku 2007 až 2008 tvořily největší podíl na celkových odpisech odpisy 



 

druhé a páté skupiny, a to celkem 87,04 % (61,09 % odpisy druhé skupiny a 25, 95 % odpisy 

páté skupiny). 

Jinak jsou rozdíly mezi jednotlivými výsledky hospodaření poměrně konstantní, až na rok 

2007, kde je čistý výsledek hospodaření (EAT), který je v daném roce záporný, dvakrát nižší 

než výsledek hospodaření před zdaněním (EBT), narozdíl od roku 2009, kde je taktéž 

výsledek hospodaření před zdaněním záporný, ale roven čistému zisku. Je to z toho důvodu, 

že v roce 2007 bylo do výsledku hospodaření zahrnuto téměř dva a půl milionu daňově 

neuznatelných nákladů, které sice snižovaly zisk, ale neměly vliv na výši daňového základu, 

od kterého se odvíjí výše daně. V roce 2009 byl podíl daňově neuznatelných nákladů 

na celkových nákladech nepatrný, proto byl v tomto roce EBT roven EAT, základ daně byl 

záporný a daň nulová. 

Dále bude podroben hlubší analýze výsledek hospodaření před zdaněním EBT. Na výši EBT 

nemá vliv daňová uznatelnost nákladů, tak jako na čistý zisk. EBT je vhodným ukazatelem 

pro delší časové období, během něhož může dojít ke změně daňové legislativy (která se 

v České republice mění s větší frekvencí, než je obvyklé u států z ekonomického hlediska 

podobných). Vývoj a struktura EBT je zachycena v následujícím grafu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.3: Vývoj a struktura EBT společnosti Feropol s.r.o. za období 2006–2011 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním se skládá z provozního výsledku a finančního výsledku 

hospodaření. Firma ani v jednom ze sledovaných let nerealizuje mimořádný výsledek 

hospodaření. Finanční výsledek je, až na roky 2008 a 2009, záporný. Záporný výsledek 

hospodaření souvisí i s majetkovou strukturou podniku a zdroji majetkového krytí. Finanční 

výsledek je záporný (vyjma zmíněného období), protože firma nedisponuje žádným 

finančním majetkem, ze kterého by plynuly finanční výnosy, zároveň je do firmy zapojen cizí 

kapitál, jehož cenou jsou nákladové úroky (v rozvaze lze sledovat jistou kauzalitu mezi výší 

cizích zdrojů a finančním výsledkem hospodaření). Ve zmíněném období je kladný finanční 

výsledek hospodaření, ten způsobilo penále odběratelům za pozdní platby. V druhé části 

tohoto období, konkrétně v roce 2009, byl vykázán propad u provozního výsledku 

hospodaření; v tomto roce byl velký pokles tržeb v důsledku hospodářské krize, která sice 

propukla v roce 2008, ale až v jeho závěru, proto se při analýze ročních výkazů projeví až 

v roce 2009. Celkové výnosy a náklady jsou zachyceny v následujícím grafu, jejich struktura 

je pak dále zaznamenána pomocí vertikální analýzy v následující tabulce. 



 

Graf 3.4: Graf celkových nákladů a výnosu společnosti Feropol s.r.o. za roky 2006–2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3.5: Vertikální analýza nákladů a výnosů společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výnosy celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tržby za prodej zboží 97,9 % 96,6 % 89,8 % 88,2 % 93,1 % 93,9 %

Výkony 1,3 % 2,3 % 3,7 % 6,8 % 4,4 % 4,0 %

Tržby z prodeje dl. majetku 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 %

Tržby z prodeje materiálu 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Ostatní provozní výnosy 0,4 % 0,4 % 3,0 % 2,0 % 1,1 % 1,3 %

Výnosové úroky 0,0 % 0,1 % 2,6 % 2,5 % 0,2 % 0,5 %

Ostatní finanční výnosy 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 %

Náklady celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Náklady na prodané zboží 79,4 % 80,8 % 76,1 % 72,8 % 75,8 % 76,4 %

Spotřeba materiálu a energie 2,6 % 1,8 % 2,5 % 3,0 % 3,6 % 3,8 %

Služby 6,8 % 5,4 % 6,0 % 8,2 % 7,6 % 7,7 %

Osobní náklady 7,5 % 6,0 % 7,3 % 10,1 % 8,3 % 8,9 %

Daně a poplatky 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,8 % 0,2 % 0,1 %

Odpisy 0,9 % 1,5 % 1,8 % 2,5 % 1,5 % 0,9 %

Prodaný materiál 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Změna rezerv, OP a nákladů PO 0,3 % -0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,8 % -0,2 %

Ostatní provozní náklady 0,2 % 2,9 % 3,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 %

Nákladové úroky 0,7 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % 1,1 % 0,8 %

Ostatní finanční náklady 0,7 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % 0,8 %

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,3 %

Mimořádné náklady 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

V tabulce je jasně zřetelný markantní podíl tržeb za zboží na celkových výnosech. Ten 

později klesá a v roce 2009 dosahuje svého minima za sledovaný časový horizont. Tento jev 

je zapříčiněn tím, že se společnost začala v roce 2009 zabývat soustružením a frézováním 

na vlastním strojovém vybavení. Pokles podílu velkoobchodu na celkových výnosech v témže 

roce byl zapříčiněn nejen růstem výkonů, ale i výnosových úroků. Do budoucna si klade 

společnost za strategický cíl větší specializaci na výrobu, proto by měl podíl výkonů růst. 

Největší položkou relativních nákladů jsou pochopitelně náklady na prodané zboží; tyto 

náklady dosahují relativního minima v roce 2009, kvůli poklesu prodejů způsobených 

negativním vývojem globální ekonomiky. V tomto roce rostly relativní náklady na energie, 

služby, osobní náklady. I když tyto náklady v absolutním vyjádření klesaly, jejich podíl 

na celkových nákladech rostl kvůli vysokému poklesu nákladů za prodané zboží. 

4.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílový ukazatel, který bude analyzován, je čistý pracovní kapitál. Jeho výše je závislá na 

tom jaký postoj má vedení podniku k riziku, což determinuje způsob financování majetku. 

Ten se vyvíjel následovně: 

 

Graf 3.5: Vývoj čistého pracovního kapitálu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Čistý pracovní kapitál v čase roste kvůli většímu zapojení vlastního kapitálu do financování 

podniku. Ten zaznamenává skokový nárůst v roce 2008 kvůli nárůstu výsledku hospodaření 

za běžné období. V témže roce dochází k 3,8% poklesu cizích zdrojů.  

Vývoj pracovního kapitálu svědčí o konzervativní investiční strategii podnikového 

managementu, který preferuje nízkou míru rizika při financování majetku společnosti. 

4.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Prostřednictvím poměrových ukazatelů bude analyzována podniková likvidita, rentabilita, 

aktivita a zadluženost. Bude provedena následná komparace některých poměrových 

ukazatelů, které považuji za klíčové (konkrétně likvidity a rentability a obratu aktiv), 

s odvětvím, do kterého spadá společnost Feropol s.r.o. Společnost spadá dle NACE 

(klasifikace ekonomických činností) do sekce G, oddílu 46, skupiny 7, třídy 2, tedy 

velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky. Komparace bude provedena za poslední tři 

roky, kvůli účelnosti a změně metodiky Ministerstva financí, které v roce 2009 přešlo 

z klasifikace OKEČ na NACE. 

a) Analýza likvidity 

V rámci analýzy likvidity bude analyzována běžná likvidita, následně její pyramidový 

rozklad, dále bude podrobena analýze pohotová okamžitá a peněžní likvidita. U prvních tří 

stupňů likvidity bude provedena komparace s odvětvím za poslední tři sledované roky. 

 

Běžná likvidita 

Vývoj běžné likvidity společnosti Feropol s.r.o. a odvětví dle CZ-NACE je v této tabulce 

a grafu, částky jsou v tisících korun. 

 

Tab. 3.6: Běžná likvidita společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Krátkodobá aktiva 21 208 26 675 29 560 23 930 28 752 29 400

Krátkodobé cizí zdroje 17 827 23 984 23 402 17 787 21 513 21 053

Běžná likvidita - Feropol s.r.o 1,19 1,11 1,26 1,35 1,34 1,40

Běžná likvidita - odvětví 1,34 1,42 1,40  

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Graf 3.6: Vývoj likvidity společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

Vývoj běžné likvidity je podobný vývoji čistého pracovního kapitálu. Růst běžné likvidity 

pramení z podobných příčin jako růst čistého pracovního kapitálu, tedy z většího zapojení 

vlastních zdrojů do financování podniku. Srovnání s odvětvím nesignalizuje nějaké potíže, 

protože vývoj běžné likvidity společnosti Feropol s.r.o. je téměř totožný s odvětvím, kromě 

roku 2010. V tomto roce působily na pokles běžné likvidity souběžně dva protichůdné 

faktory, a to růst oběžného majetku o 20,1 % a 43,3% růst krátkodobých závazků, krátkodobé 

úvěry byly téměř beze změny. Růst krátkodobého majetku by měl mít na běžnou likviditu 

pozitivní vliv, ovšem souběžný intenzivní růst krátkodobých závazků tento efekt zcela 

vyrušil. Tento jev bude více specifikován v pyramidovém rozkladu ukazatele běžné likvidity, 

který je zachycen v následující tabulce a grafu. 

 

Tab. 3.7: Pyramidový rozklad běžné likvidity společnosti Feropol s.r.o. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,19 1,11 1,26 1,35 1,34 1,40

Krátkodobých aktiv 118,63 110,64 121,15 152,79 168,16 144,40

Krátkodobých pasiv 99,72 99,48 95,91 113,57 125,83 103,41

Zásob 57,59 47,06 48,81 57,05 57,05 54,79

Krátkodobých pohledávek 54,61 62,59 71,44 94,38 101,88 88,28

Krátkodobého fin. majetku 6,43 0,98 0,90 1,36 9,24 1,34
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Zdroj: vlastní zpracování 



 

Graf 3.7: Pyramidový rozklad běžné likvidity společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pyramidového rozkladu ukazatele běžné likvidity plyne, že v problematickém (s ohledem 

na odvětví) roce 2010, byl ukazatel běžené likvidity ovlivněn jak dobou obratu krátkodobých 

pasiv, tak dobou obratu krátkodobých aktiv. Největší vliv na dobu obratu krátkodobých aktiv 

mělo zvýšení doby obratu krátkodobých pohledávek. Prodloužení doby obratu krátkodobých 

aktiv bylo částečně zapříčiněno také růstem doby obratu krátkodobého finančního majetku, 

i když tento vliv nebyl tak silný jako prodloužení doby obratu pohledávek. Vliv doby obratu 

zásob na obrat krátkodobých aktiv se neprokázal. Současně roste doba obratu krátkodobých 

pasiv, ale ne v takové míře, jako je tomu u krátkodobých aktiv. 

 

Pohotová likvidita 

Analýza pohotové likvidity se soustředí na roky 2009 až 2011. Ukazatel pohotové likvidity 

sledované společnosti a odvětví je v následující tabulce a grafu. 

 

 

 



 

Tab. 3.8: Pohotová likvidita společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 

Rok 2009 2010 2011

Feropol s.r.o. 0,61 0,64 0,75

Odvětví 0,94 0,98 0,96  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.8: Pohotová likvidita 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při sledování běžné likvidity nedosahovala společnost Feropol s.r.o. v komparaci s odvětvím 

výrazně nižších hodnot, to však neplatí při tomto stupni likvidity, ve které společnost 

Feropol s.r.o. za odvětvím zaostává. Je to zapříčiněno vyššími zásobami, než je tomu 

u konkurence. Běžné zásoby v tomto období v průměru meziročně rostou o 11,8 %. 

Společnost ale potřebuje pohotové zásoby, protože kromě obchodu se začala v roce 2009 

zabývat výrobou (i když prozatím pouze okrajově). Toto rozšíření podnikových aktivit mělo 

vliv na velikost i strukturu zásob, tedy i na ukazatel pohotové likvidity. 

 

 

 

 

 



 

Okamžitá a peněžní likvidita 

 

Tab. 3.9: Okamžitá a peněžní likvidita společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 

Rok 2009 2010 2011

Feropol s.r.o. 0,06 0,01 0,01

Odvětví 0,94 0,98 0,96  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V komparaci okamžité likvidity společnosti s odvětvím se kromě již zmíněné výše zásob 

projevil fakt, že společnost nedisponuje kromě peněz žádný finančním majetkem a má 

poměrně vysoké krátkodobé pohledávky, které v roce 2011 tvořily téměř polovinu oběžných 

aktiv. Fakt, že společnost nedisponuje žádným finančním majetkem, má za následek, že 

okamžitá a peněžní likvidita se rovnají. 

b) Analýza rentability 

V této kapitole bude provedena analýza rentability celkového kapitálu, vlastního kapitálu 

a komparace s odvětvím. Pro důkladnější analýzu budou jednotlivé syntetické ukazatele 

pyramidovým rozkladem rozčleněny na ukazatele analytické. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu společnosti Feropol s.r.o. a odvětvového průměru je uvedena 

v následující tabulce a grafu. 

 

Tab. 3.10: Rentabilita celkového kapitálu společnosti Feropol s.r.o. a odvětvového 

standardu 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROA - Feropol s.r.o. 3,99 % 0,73 % 11,74 % 2,03 % 5,32 % 5,27 %

ROA - Odvětví 3,73 % 5,10 % 4,88 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Graf 3.9: Rentabilita celkového kapitálu společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost měla za první polovinu sledovaného období velké výkyvy tohoto ukazatele. 

Největší je v roce 2007, protože v tomto roce působí souběžně dva faktory, které snižují 

rentabilitu celkových aktiv, a to meziroční růst aktiv o 15,1 % (hlavně pohledávek) a současně 

nejnižší výsledek hospodaření za dané období. Následující období se vyznačuje opačným 

extrémem, a to prudkým růstem rentability celkového kapitálu meziročně o 11,01 p. b. Tento 

jev byl způsoben zpomalením růstu aktiv, a naopak akcelerováním růstu výsledku 

hospodaření, který byl následující rok ukončen v důsledku hospodářské krize. 

V počátku druhé poloviny sledovaného období je vidět, že společnost byla zasažena krizí 

hlouběji, než bylo v oboru obvyklé. Z tohoto propadu se však společnost okamžitě 

vzpamatovala a v dalších obdobích se vrátila do oborového normálu, dokonce s mírným 

náskokem. Struktura tohoto vývoje rentability celkových aktiv bude rozebrána skrze 

následující pyramidový rozbor. 

 

 

 

 



 

Tab. 3.11: Rozklad rentability celkového kapitálu společnosti Feropol s.r.o. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROA 3,99 % 0,73 % 11,74 % 2,03 % 5,32 % 5,27 %

ROS 1,93 % 0,30 % 5,35 % 1,18 % 3,15 % 2,62 %

Obrat aktiv 2,07 2,41 2,20 1,72 1,69 2,01

ROA 3,74 % 5,11 % 4,88 %

ROS 1,66 % 2,21 % 2,12 %

Obrat aktiv 2,25 2,31 2,30
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.10: Rentabilita tržeb společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.11: Obrat aktiv společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pyramidového rozkladu ROA vyplývá, že na rentabilitu celkových aktiv má u společnosti 

vliv převážně rentabilita tržeb (ROS). Tento fakt je také patrný ve srovnání s relevantním 

trhem, ve kterém společnost za sledovanou dobu let 2010 a 2011 dosahuje lepších výsledků 

než konkurence. Ovšem na poli obratovosti aktiv je situace společnosti vzhledem 

ke konkurenci opačná. Tyto dva faktory působí protichůdně takovou vahou, že v úhrnu je 

rentabilita celkových aktiv společnosti Feropol s.r.o. a oborového průměru za poslední dva 

sledované roky obdobná. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

V této kapitole bude posouzena rentabilita vlastního kapitálu společnosti a porovnání 

s relevantním trhem, následně bude proveden pyramidový rozklad. Tento rozklad odhalí, 

které proměnné a jakou měrou ovlivňují tuto rentabilitu. Rentabilita vlastního kapitálu 

společnosti je uvedena v následující tabulce a grafu. 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3.12: ROE společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 

Rok 2009 2010 2011

Feropol s.r.o. -2,68 % 10,47 % 8,70 %

Odvětví 7,63 % 9,80 % 10,28 %  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Graf 3.12: ROE společnosti Feropol s.r.o. a odvětví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu a tabulky je zřetelné, že rok 2009 byl pro společnost z hlediska 

rentability vlastního kapitálu kritický. Rentabilita vlastního kapitálu zde dosahuje záporných 

hodnot, což je způsobeno tím, že v tomto roce společnost realizovala ztrátu. V předchozí 

kapitole analýzy rentability nedosahovala rentabilita celkového kapitálu v tomto roce 

záporných hodnot. Tento rozdíl pramení z typu výsledků hospodaření, který byl k výpočtu 

použit. Rentabilita celkového kapitálu byla počítána s výsledkem hospodaření před úroky 

a zdaněním, zatímco rentabilitu vlastního kapitálu s výsledkem hospodaření po úrocích 

a daních. Výsledek hospodaření po úrocích a zdanění je vlivem nákladových úroků záporný, 

zdanění na něj nemá v tomto roce žádný vliv, protože firma z důvodu záporného daňového 

základu neplatí žádné daně z příjmů právnických osob. 

V následujícím roce 2010 společnost dosahovala na poli rentability vlastního kapitálu lepších 

hodnot, než je republikový průměr za odvětví. Tento trend se však nepodařilo udržet 



 

do následujícího roku. Vývoj rentability vlastního kapitálu nehodnotím negativně, protože je 

zapříčiněn skutečností, že společnost průběžně zvyšuje objem vlastního kapitálu, 

a v posledním roce dokonce snižuje objem cizích zdrojů. Toto řízení kapitálové struktury má 

sice negativní dopad na rentabilitu vlastního kapitálu, ale má naopak pozitivní vliv 

na podnikovou stabilitu, která může být základnou k dalšímu rozvoji. 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu je předmětem obsahu následující tabulky 

a grafu. 

 

Tab. 3.13: Rozklad rentability vlastního kapitálu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,05 % -0,13 % 0,29 % -0,03 % 0,10 % 0,09 %

Provozní zisková marže 0,02 % 0,00 % 0,05 % 0,01 % 0,03 % 0,03 %

Úroková redukce zisku 0,64 % -2,12 % 0,74 % -0,43 % 0,65 % 0,70 %

Daňová redukce zisku 0,56 % 1,81 % 0,91 % 1,00 % 0,97 % 0,81 %

2,07 % 2,41 % 2,20 % 1,72 % 1,69 % 2,01 %

3,69 % 4,82 % 3,63 % 3,09 % 3,16 % 2,90 %Finanční páka
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.13: Rozklad ROE ve společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatelem, který má největší vliv na rentabilitu vlastního kapitálu, je ukazatel finanční páky. 

Tento ukazatel roste s dodatečným zapojením cizího kapitálu. Společnost však v roce 2009 

začala financovat podnikové aktiva vlastními zdroji, to potvrzuje i vývoj čistého pracovního 

kapitálu. Z tohoto vývoje kapitálové struktury podniku slábne pákový efekt. 

Podobně jako finanční páka se vyvíjí i obrat aktiv, ne však s tak silnými výkyvy. Největších 

výkyvů dosahuje úroková redukce zisku, která se vyvíjí nestálým způsobem kvůli velkým 

změnám v položce nákladové úroky, která meziročně vykazovala relativní změny v řádech 

desítek procent. 

Naopak nejnižších hodnot dosahoval ukazatel ziskové marže, což není u podniku tohoto 

rozsahu a obratu výjimkou. 



 

c) Analýza aktivity 

V této kapitole budou analyzovány ukazatele aktivity, a to obrat a doba obratu celkového 

majetku, hmotného majetku, zásob a pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

 

Obrat celkových aktiv 

V následující tabulce je zachycen obrat celkových aktiv s ohledem na jejich strukturu. 

 

Tab. 3.14: Obrat celkových aktiv společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Obrat stálých aktiv 6,72 9,95 10,77 7,85 8,94 11,36

Obrat oběžných aktiv 3,05 3,26 2,82 2,27 2,12 2,47  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tato tabulka je vyjádřena následujícím grafem. V tomto grafu je na ose x v každém roce 

uvedeno, kolik procent celkového majetku společnosti tvořil oběžný majetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.14: Obrat celkových aktiv společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Relativní podíl oběžného majetku se postupem času zvyšuje. Jediný relativní pokles oběžného 

majetku byl zaznamenán v roce 2009. Tento pokles byl způsoben finanční krizí, ze stejného 

důvodu klesají po roce 2009 i tržby. Tyto faktory se však projeví více na obratu stálých aktiv 

než na obratu oběžných aktiv (u oběžných aktiv je meziroční pokles v obratu o 20 %, 

u stálých aktiv je pokles o 28 %). Je tomu tak proto, že výše oběžného majetku, a to 

především zásob a pohledávek, má do jisté míry obdobný vývoj jako výše tržeb. V roce 2009 

došlo k poklesu celkových tržeb o 34,86 %, zásoby klesly o 25 % a pohledávky o 15,2 %, 

dlouhodobý majetek poklesl pouze o 10,6 %. 

Důležitým faktem pro společnost je, že i když se relativní podíl oběžného majetku zvyšuje, 

nemá to negativní vliv na jeho obrat. Protože se společnost v současnosti převážně zabývá 

velkoobchodem, je pro ni sledování oběžného majetku klíčové. Do budoucna se však počítá 

se stále větším růstem výroby, proto by měla společnost v oblasti strategického plánování 

přikládat postupem času větší váhu sledování dlouhodobého majetku. Ten zde ale podrobněji 



 

analyzován nebude, vzhledem k časovému horizontu, ke kterému se finanční analýza váže. 

Následně bude více rozebrána aktivita jednotlivých segmentů oběžného majetku.  

 

Obrat zásob 

Aktivita zásob je uvedena v následující tabulce. Předmětem grafického vyjádření je poté 

pouze obrat zásob. 

 

Tab. 3.15: Aktivita zásob společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Obrat zásob 6,29 7,66 6,99 6,07 6,24 6,52

Doba obratu zásob 58 48 52 60 59 56  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.15: Obrat zásob společnosti Feropl s.r.o 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedeného je zřetelné, že vývoj obratu zásob je velmi podobný vývoji oběžného majetku, 

z něhož zásoby za sledované období tvoří průměrně 30,3 %. V roce 2010 je však vývoj 

opačný, obrat oběžných aktiv klesá, zároveň však roste obrat zásob. Příčinou takového vývoje 



 

je struktura oběžného majetku v tomto roce, který se vyznačuje 641% nárůstem finančního 

majetku. Tato změna struktury aktiv se významně projeví níže při analyzování aktivity 

finančního majetku společnosti. 

 

Obrat pohledávek 

Veškeré pohledávky, kterými společnost za analyzované období disponuje, jsou krátkodobého 

charakteru, tvoří je pohledávky vyvolané obchodním vztahem. Aktivita pohledávek se 

vyvíjela následovně:  

 

Tab. 3.16: Aktivita pohledávek společnosti Feropl s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Obrat pohledávek 6,63 5,76 4,78 3,67 3,49 4,04

Doba obratu 55 63 76 99 105 90

Doba splatnosti 46 53 64 83 87 75  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce je uvedena aktivita pohledávek a jejich doba splatnosti. Ta se liší od doby obratu 

sazbou DPH, která je v pohledávkách zahrnuta, ovšem v tržbách nikoli. Sazba, do které 

spadají produkty společnosti Feropol s.r.o., se za sledované období měnila jenom jednou, a to 

o jeden procentní bod 1. 1. 2010 (z 19 % na 20 %). 

V tabulce je jasně patrný přelomový rok 2009, ve kterém se začala projevovat ekonomická 

krize. Tato krize vypukla sice v roce 2008, ale vzhledem k tomu, že jsou analýze podrobeny 

roční výkazy, její vliv nemůže být v roce 2008 patrný. V předkrizové době byla doba 

splatnosti vystavených faktur výrazně nižší než v krizovém a post-krizovém období. Doba 

splatnosti s příchodem krize prudce vzrostla, poté rok téměř stagnovala a v posledním 

analyzovaném roce vykázala pokles, ten ale není takový, aby byla disciplína odběratelů 

srovnatelná s dobou před rokem 2008. 

Aktivita pohledávek bude rozebrána v následující kapitole v souvislosti s obratem závazků. 

 

 



 

Doba splácení závazků a obchodní deficit 

V této kapitole bude porovnána doba splacení závazků s dobou splacení pohledávek. 

Pro podnik je žádoucí, aby doba splacení pohledávek byla nižší než doba splacení závazků, 

v opačném případě v podstatě společnost poskytuje svým odběratelů obchodní úvěr. 

Následující tabulka a graf vyjadřují vývoj obchodního deficitu a jeho skladbu. 

 

Tab. 3.17: Výše a struktura obchodního deficitu společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Obrat závazků 5,19 4,35 6,93 6,33 4,95 6,12

Obrat pohledávek 6,63 5,76 4,78 3,67 3,49 4,04

Doba obratu závazků 70 84 53 58 74 60

Doba obratu pohledávek 55 63 76 99 105 90

Obchodní deficit 15 21 -24 -42 -31 -31  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.16: Obchodní deficit společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Vývoj obchodního deficitu není v poslední době pozitivní. V letech 2006 až 2008 dosahoval 

ukazatel obchodního deficitu kladných hodnot, ale v následujícím roce se dostavil prudký 

propad.  Zatímco společnost svojí platební morálku po roce 2007 nijak výrazně nezhoršuje, 

odběratelé dělají pravý opak. Obchodní deficit dosáhl největší záporné hodnoty v roce 2009, 

kvůli obrovskému nárůstu doby obratu pohledávek. Doba obratu závazků v tomto období 

výrazně nerostla. Společnost by neměla být k tomuto vývoji obchodního přebytku indiferentní 

a měla by modifikovat svoji politiku řízení pohledávek. 

 

Doba obratu finančního majetku 

Doba obratu finančního majetku je následující. 

 

Tab. 3.18: Doba obratu finančního majetku společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Doba obratu fin. majetku 6 1 1 1 9 1  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.17: Doba obratu společnosti Feropol s.r.o. 

0

2

4

6

8

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost nemá téměř žádné problémy s obratem finančního 

majetku. Společnost má ve finančním majetku vázány většinou jednodenní tržby. V poslední 



 

době byl tento standard narušen v roce 2010, kdy společnost disponovala vysokou mírou 

přebytečné likvidity. 

d) Analýza zadluženosti 

V této kapitole bude analyzována celková zadluženost podniku, míra zadluženosti, úrokové 

krytí, doba splácení dluhu a krytí majetku vlastním kapitálem. Zadluženost se odvíjí 

od struktury zdrojů společnosti. Zadluženost roste se zapojením cizích zdrojů do financování 

společnosti. 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává, kolik procent majetku je kryto cizími zdroji, dává tedy 

do poměru cizí zdroje a aktiva společnosti. Ukazatel je značně závislý na tom, jak podnik 

využívá cizí zdroje financování. Struktura cizích zdrojů a celková zadluženost majetku je 

uvedena v následující tabulce. 

 

Tab. 3.19: Zadluženost a struktura cizích zdrojů společnosti Feropol s.r.o. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

72,92 % 79,06 % 72,22 % 67,45 % 67,89 % 65,11 %

Dlouhodobé závazky 4,38 % 3,51 % 3,65 % 4,70 % 4,08 % 4,25 %

Krátkodobé závazky 54,65 % 70,15 % 43,90 % 40,29 % 50,15 % 50,50 %

Dlouhodobé úvěry 17,52 % 12,28 % 10,92 % 11,69 % 8,10 % 6,29 %

Krátkodobé úvěry 23,44 % 14,07 % 41,52 % 43,32 % 37,67 % 38,96 %

Rok

Celková zadluženost
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková zadluženost podniku je poměrně vysoká. Největší podíl cizích zdrojů připadá 

na krátkodobé závazky a krátkodobé úvěry. Společnosti výrazně vzrostly krátkodobé úvěry 

z roku 2007 na rok 2008, a to o 183,9 %. Následující rok společnost 19 % z celkových 

krátkodobých úvěrů umořila, ale po zbytek sledovaného období jejich výše stagnovala 

a meziroční výkyvy této položky nedosahovaly ani jednoho procenta. 

Postupem času, konkrétně od roku 2009, začíná celková zadluženost klesat, protože 

do finančních aktiv se více zapojuje vlastní kapitál. 



 

Míra zadluženosti 

Míra zadluženosti je vyjádřena následujícím grafem a tabulkou 

 

Tab. 3.20: Míra zadluženosti společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Míra zadluženosti 269,28 % 381,31 % 261,79 % 208,76 % 214,32 % 188,67 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.18: Míra zadluženosti společnosti Feropol s.r.o 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Míra zadluženosti společnosti posledních pět let klesá. Společnost dává postupem času 

přednost vlastním zdrojům před cizími. Toto financování společnosti snižuje riziko platební 

neschopnosti. 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje schopnost společnosti pokrýt nákladové úroky 

z hospodářského výsledku před úroky a zdaněním. Kritická hodnota tohoto ukazatele je 1. 



 

Pokud je ukazatel menší než jedna, společnost nemůže pokrýt výsledkem hospodaření 

z provozní činnosti své nákladové úroky. Ukazatel úrokového krytí se vyvíjel následovně: 

 

Tab. 3.21: Úrokové krytí společnosti Feropol s.r.o. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Úrokové krytí 2,79 0,32 3,81 0,70 2,83 3,38  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.19: Úrokové krytí společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatel úrokového krytí byl pro společnost kritický v roce 2007 a 2009, kdy EBIT nestačil 

na pokrytí nákladových úroků a společnost v těchto letech vykázala ztrátu. Propad ukazatele 

úrokového krytí v roce 2009 byl důsledkem zvýšení krátkodobého cizího kapitálu v roce 

2008, které se poté projevilo růstem nákladových úroků. 

V posledních dvou analyzovaných letech tento ukazatel dosahuje hodnot vyšších než 2, to 

znamená, že společnost by mohla platit dvakrát více nákladových úroků, a přesto by nebyla 



 

ztrátová. Navíc je tento ukazatel v posledních dvou letech poměrně stabilní, takže společnost 

nemá problém s financováním nákladů cizího kapitálu. 

 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem a dlouhodobými zdroji 

V následující tabulce a grafu jsou vyjádřeny dva ukazatele, a to ukazatel krytí dlouhodobého 

majetku vlastním kapitálem a ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji.  

 

Tab. 3.22: Krytí dlouhodobého majetku společnosti Feropol s.r.o 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 0,88 0,85 1,35 1,47 1,68 1,95

Krytí dl. majetku dlouhodbými zdroji 1,40 1,37 1,87 1,98 2,12 2,34  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.20: Krytí dlouhodobého majetku společnosti Feropol s.r.o. 
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Za sledované období dosahuje ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

hodnot vyšších než jedna. To znamená, že veškerý dlouhodobý majetek je pokryt 

dlouhodobými zdroji. Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastními zdroji dosahuje hodnot 

vyšších než jedna od roku 2008, od tohoto roku je dlouhodobý majetek pokryt dlouhodobými 

zdroji vlastními. Obdobný vývoj těchto ukazatelů naznačovala již výše provedená analýza 

čistého pracovního kapitálu. Tyto ukazatele krytí dlouhodobého majetku dosahují vysokých 

hodnot i kvůli majetkové struktuře společnosti, ve které dlouhodobý majetek tvoří okrajovou 

část, protože společnost se věnuje převážně obchodu. 

4.2 Bankrotní modely 

V této kapitole bude provedena analýza pomoci bankrotních modelů. Bankrotní modely slouží 

k predikci ohrožení společnosti bankrotem. K této analýze byly vybrány dva bankrotní 

modely, a to Altmanův bankrotní model a Index důvěryhodnosti (model IN01). 

4.2.1 Altmanův model 

Pro analýzu byl vybrán Altmanův model, který je modifikován tak, aby byl validní 

pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na burze. Tento model obsahuje v úhrnu pět 

proměnných, kterým je přiřazena různá váha. Poté se veškeré proměnné vynásobené váhou 

sečtou a tato suma se nazývá Z-score. Podle hodnoty Z-score se odhaduje budoucí stabilita 

podniku. Z-score se vyvíjelo následovně: 

 

Tab. 3.23: Altmanův model společnosti Feropol s.r.o. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,717 X1 0,11 0,07 0,16 0,19 0,20 0,23

0,847 X2 0,01 -0,03 0,08 -0,01 0,03 0,03

3,107 X3 0,04 0,01 0,12 0,02 0,05 0,05

0,42 X4 0,37 0,26 0,38 0,48 0,47 0,53

0,998 X5 2,07 2,41 2,20 1,72 1,69 2,01

2,43 2,57 2,90 2,11 2,22 2,58

Váha Ukazetel
Rok

Z-score  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.21: Z-score společnosti Feropol s.r.o. 
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Hraniční hodnoty jsou v grafu vyznačeny následovně: hraniční hodnota pro pásmo bankrotu 

je vyznačena červenou vodorovnou čárou, hodnota pro pásmo prosperity zelenou vodorovnou 

čárou. 

Aby byl podnik v blízké době ohrožen bankrotem, musí být hodnota Z-score nižší než 1,2. 

Této hodnoty za sledované období podnik nedosáhl. Podnikové Z-score od roku 2006 rostlo 

a oscilovalo v pásmu prosperity v roce 2008, poté nastala hospodářská krize a podnik se 

propadl do šedé zóny. Situace podniku dle interpretace výsledků Altmanova modelu není 

špatná. 

4.2.2 Model IN – Index důvěryhodnosti 

Modely IN jsou na rozdíl od Altmanova modelu konstruovány s ohledem na specifika 

českého trhu. Podle modelu IN01 dopadla společnost Feropol s.r.o. následovně: 



 

Tab. 3.24: Aplikace modelu IN01 na společnost Feropol s.r.o. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,13 X1 1,37 1,26 1,38 1,48 1,47 1,54

0,04 X2 2,79 0,32 3,81 0,70 2,83 3,38

0,92 X3 0,04 0,01 0,12 0,02 0,05 0,05

0,21 X4 2,08 2,43 2,27 1,76 1,72 2,04

0,09 X5 1,19 1,11 1,26 1,35 1,34 1,40

0,87 0,79 1,03 0,73 0,83 0,94

Váha Ukazetel
Rok

IN-01  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.22: Hodnota indexu IN01 ve společnosti Feropol s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

I v tomto grafu je stejně jako v předchozím případě ohraničena „šedá zóna“ zeshora 

vodorovnou zelenou čárou a zespoda červenou linkou. Výstup aplikace toho modelu je pro 



 

firmu méně optimistický než u předchozího Altmanova modelu. V předchozím případě byla 

společnost v šedé zóně blízko pásma prosperity, v roce 2008 se dokonce do tohoto pásma 

dostala. V tomto modelu se společnost nachází v opačné situaci – společnost se blíží pásmu 

bankrotu a v roce 2009 se do tohoto pásma dostala. Tento rozdíl je způsoben tím, že v modelu 

IN se tolik neprojeví konzervativní politika vedení společnosti, která má za následek kladnou 

hodnotu čistého pracovního kapitálu. V modelu IN není kladen ani velký důraz na zisk. 

4.3 SWOT – analýza 

V této kapitole budou popsány silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby společnosti 

Feropol s.r.o. Dále bude popsáno, jaké nástroje může společnost použít k eliminaci slabých 

stránek.  Informace pro tuto analýzu byly čerpány z výročních zpráv a vedení společnosti. 

 

Silné stránky 

 Vysoká znalost tržního prostředí, materiálů a technologií. 

 Vizionářské myšlení vedení společnosti. Management společnosti aktivně hledá nové 

věci, postupy atd., které se nebojí implementovat. 

 Intenzivní akumulace lidského kapitálu do společnosti, která se realizuje skrze 

permanentní školení zaměstnanců. 

 Společnost disponuje prostory, které umožňují budoucí růst společnosti. 

 

Slabé stránky 

 Malý kapitál, díky čemuž je nedostatečná zásoba na skladě. Navíc díky malým 

jednotlivým nákupům má společnost vysoké nákupní ceny u dodavatelů oproti 

konkurenci. 

 Malé technické zabezpečení – nedostatečná pila na plechy (nepřesné řezy, pomalá 

rychlost). 

 

Příležitosti  

 Využít potenciál výroby v podniku, jejíž podíl na obratu stále roste. 



 

 Vývoj vlastních výrobků. 

 Prostor pro penetrace na zahraniční trhy. 

 Úspěšná penetrace na trh. 

 

Hrozby 

 Evropské legislativa, která restriktivním způsobem reguluje podnikání v pásmu 

volného obchodu. 

 Stávající konkurence na trhu a možnost, že se objeví nová konkurence. 

 Zhoršení vývoje ekonomického vývoje, na který je velmi citlivá průmyslová výroba, 

která zaujímá ve struktuře odběratelů významnou část. 

 

Návrh na eliminaci slabých stránek společnosti. 

Malý kapitál a z něho pramenící vysoké vstupní náklady na nakupovaném materiálu by se 

daly řešit změnou dodavatele, akumulací kapitálu na větší nákupní dávky. Řešením tedy je 

akumulace prostředků a následná realizace nákupů ve větších dávkách. 

Slabé stránky technického zabezpečení může společnost řešit zakoupením CNC tvarového 

řezání vodním paprskem nebo malé frézky. Dále by společnost mohla zakoupit přesnější 

kotoučové pily. Zakoupení přesnějších kotoučových pil je pro společnost v současné době 

nereálné kvůli výši potřebné investice.  

 



 

5 Návrhy a doporučení 

V úvodu byla podrobena vertikální a horizontální analýze rozvaha společnosti a výkaz zisku 

a ztráty. Z analýzy rozvahy vyplynulo, že strana aktiv především oblast oběžného majetku je 

citlivá na ekonomický vývoj, oběžný majetek je kryt cizími zdroji. Podíl cizích zdrojů 

na celkových pasivech od roku 2007 klesá a společnost začleňuje čím dále více vlastních 

zdrojů do financování majetku společnosti. Tento trend vývoje kapitálové struktury se 

projevil i v oblasti analýzy rozdílových ukazatelů jako rostoucí hodnota čistého pracovního 

kapitálu. Dále byl analýze podroben výsledek hospodaření, který za sledovaný časový 

horizont dvakrát vykázal ztrátu. A to v letech 2007 a 2009. Ztráta společnosti nedosahovala 

ani v krizovém roce 2009 takových hodnot, aby se společnost nedokázala dostat do černých 

čísel. Struktura výsledku hospodaření byla taková, že kromě dvou zmíněných let byl provozní 

výsledek hospodaření vždy kladný a finanční výsledek hospodaření až na roky 2008 a 2009 

záporný. Kladný výsledek hospodaření z finanční činnosti byl způsoben penalizací 

odběratelů. Odběratelé se s příchodem ekonomického úpadku dostali do prvotní nebo 

druhotné platební neschopnosti, společnost Feropol s.r.o. následně vymáhala svoje 

pohledávky výrazně po datu splatnosti včetně penalizace. 

Následně byla na výkazech aplikována analýza poměrových ukazatelů. Byla provedena 

komparace hodnot klíčových ukazatelů likvidity, aktivity, rentabilita a zadluženosti 

s hodnotami relevantního trhu. U běžné likvidity se v období, za které byla komparace 

provedena, společnost výrazněji odchylovala od republikového průměru pouze jednou, a to 

v roce 2010. Následně byl proveden pyramidový rozklad běžné likvidity, který ukázal, že toto 

zaostávání za konkurencí bylo způsobeno zpomalením růstu doby obratu pohledávek 

a konstantní vývoj doby obratu zásob. Ale i tak nebyla společnost, co se týče likvidity, 

v znepokojujících hodnotách.  

Dále byla hodnocena rentabilita společnosti. Při pyramidovém rozkladu rentability celkového 

kapitálu se zjistilo, že společnost dosahuje za poslední dva analyzované roky lepších výsledků 

než konkurence kvůli výrazně lepší rentabilitě tržeb. Vysoká rentabilita tržeb v úhrnu sanuje 

vliv nižší hodnoty obratu aktiv na syntetický ukazatel. I když je na tom konkurence, co se týče 

obratu aktiv lépe, tak tento faktor není tak silný, aby byla rentabilita celkového kapitálu vyšší 

než u společnosti Feropol s.r.o. Poté byla hodnocena rentabilita vlastního kapitálu, zde se 

projevila tendence společnosti financovat majetek z vlastních zdrojů, což má negativní vliv 

na ukazatele finanční páky. 



 

V oblasti aktivity by měla být velká pozornost věnována obratu pohledávek, závazků 

a obchodnímu deficitu. Za poslední čtyři roky byl vývoj obchodního deficitu pro společnost 

negativní, tento trend osciloval v roce 2009 a následně zaznamenal plíživý pokles. V tomto 

roce se řada odběratelů dostala do problémů se splatností přijatých faktur. Rozdíl mezi dobou 

obratu závazků a pohledávek je pro společnost od roku 2008 takový, že společnost poskytuje 

svým odběratelům v podstatě obchodní úvěr. 

Analýzou zadluženosti bylo zjištěno, že v první polovině sledovaného období se celková 

zadluženost vyvíjela nestabilně a dosáhla svého maxima v roce 2007, kdy byly téměř čtyři 

pětiny majetku kryty cizími zdroji, od té doby hodnota tohoto ukazatele klesala. Tato 

kapitálová struktura měla za následek i nízkou hodnotu úrokového krytí, které byla v roce 

2007 a v roce 2009 dokonce nižší než jedna. V poslední době je však tento ukazatel vysoký 

a kvůli zvolené strategii financování majetku nedosahuje takových meziročních výkyvů. 

Po poměrové analýze se práce soustředila na hodnocení podniku optikou bankrotních modelů. 

V této analýze byl v krizovém období roku 2009 společnosti predikován bankrot, ten se však 

nepotvrdil, protože trhy začaly opět růst.  

Poslední analýza, která byla provedena, byla SWOT analýza. Výsledkem této analýzy byl 

fakt, že by společnost měla využít potenciálu, který nabízí výroba – soustředit se na pořízení 

dlouhodobého majetku a následné rozšíření výroby. 

Z uvedených analýz nevyplývá, že by společnost měla za poslední sledované období výrazné 

problémy. Ve srovnání s odvětvím je na tom společnost podobně. V některých oblastech má 

společnost před konkurencí náskok, ale v jiných oblastech zaostává. Tento rozdíl mezi 

společností Feropol s.r.o. a relevantním trhem není způsoben špatným vedením společnosti, 

jako spíše specifiky, kterými se společnost od relevantního trhu liší. Oblasti, kterými se 

společnost od konkurence liší, souvisí s výrobou, kterou společnost na rozdíl od konkurence 

disponuje. Tento fakt se projevuje negativně například menší aktivitou zásob, protože 

pro plynulou výrobu je třeba jiné struktury zásob než pro velkoobchod. Je nutno zdůraznit 

fakt, že ve strategickém vývoji společnosti se počítá s větším relativním podílem výroby na 

celkových aktivitách společnosti. Tomuto faktu musí společnost přizpůsobit nejen svou 

politiku oběžného majetku, ale i dlouhodobého majetku. To, že společnost chce více 

diverzifikovat svojí činnost a soustředit se na oblast s větší přidanou hodnotou, hodnotím 

velmi kladně. Tato diverzifikace činností nejen že snižuje podnikatelské riziko, ale vhodně 

také doplňuje portfolio podnikových činností, protože společnost se zabývá zpracováním 



 

materiálů, které jsou předmětem její hlavní činnosti. Tímto způsobem může šetřit náklady 

logistického toku a vytvořit si tak konkurenční výhodu. V této souvislosti bych společnosti 

doporučil investice do dlouhodobého majetku sloužícího k zpracování kovů, ale pouze 

za předpokladu, že bude po těchto produktech poptávka. Proto bych před touto investicí 

společnosti doporučil důkladnější analýzu trhu (jak regionálního, tak i globálního) s ohledem 

na budoucí vývoj. V případě pořízení dlouhodobého majetku (především CNC strojů 

tvarového řezání vodním paprskem, jak vyplývá ze SWOT analýzy), bych společnosti 

doporučil tento majetek krýt z vlastních zdrojů společnosti, tak aby byl zachován nastolený 

trend relativního růstu vlastních zdrojů na celkovém kapitálu, který hodnotím velmi kladně. 

Problém, který společnost má, je v oblasti pohledávek. S příchodem krize se platební morálka 

odběratelů výrazně zhoršila, firma však svou platební morálku udržela na podobné úrovni. 

Tento nesoulad odčerpává z firmy peněžní prostředky a v krajním případě může vést 

k problémům s likviditou. Firmě bych doporučil vhodný systém řízení pohledávek, kterým by 

měla snížit dobu splatnosti vystavených faktur alespoň o 50 %, aby měla společnost 

vyrovnaný obchodní deficit. Tato situace v oblasti obchodních vztahů není tak akutní, aby 

měla společnost v současné době problémy s likviditou, ale neřešením této situace by tyto 

problémy mohly nastat.  



 

6 Závěr 

V úvodu je zmíněno, že tato práce se nezaměřuje pouze na posouzení finančního zdraví 

podniku, ale i na vliv ekonomické krize na jednotlivé ukazatele. Z provedených analýz je 

zřejmé, že ekonomický propad se ve výkazech a z nich pramenících jednotlivých ukazatelích 

projevil, a to velmi silně. Rok 2009 byl pro společnost kritický, hlavně co se týče propadu 

zisku, obratu a oběžného majetku. Firma ale tento rok ustála a dokázala se od tohoto dna 

odrazit a nehledat cestu k prosperitě pouze snižováním nákladů, ale také hledáním nových 

příležitostí vyvinutím vlastní výrobkové řady. Společnost si je dobře vědoma, že pokud chce 

na trhu dlouhodobě existovat, musí držet s trhem krok a nesoustředit se pouze 

na velkoobchod, ale rozvíjet také činnosti s vysokou přidanou hodnotou. 

Názory různých ekonomických škol na hospodářskou krizi jsou velmi odlišné, některé školy 

ji považují za jedno z největších selhání tržní ekonomiky a tento argument používají 

k ospravedlnění regulací volného trhu. Jiní danou problematiku nevidí tak černobíle a v krizi 

nespatřují pouze hrozbu, ale i příležitost a mechanismus „čištění“ trhu. Faktem je, že v období 

krize, je dravé prostředí tržní ekonomiky ještě více dravější a v tomto prostředí zůstanou 

pouze firmy, které vyrábějí poptávané produkty co nejefektivnější a tím co nejlépe alokují 

společenské zdroje.  Společnost Feropol s.r.o. dokáže v tomto prostředí nejenom obstát, ale 

i nadále se vyvíjet. 
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